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E
ste livro é resultado de esforços 
e articulações entre pesquisado-
res do Sul do Brasil com o intuito 

de compreender um período históri-
co em que mobilizações sociais, então 
espasmódicas, passam a ganhar lógica 
segundo um processo histórico amplo. 
O Sul do Brasil entre os anos de 1940 
e 1980 é o recorte espaço-temporal 
dessa coletânea. A geografia marcada 
pela abundância de terras, matas e rios 
numa condição de fronteira, é palco para 
um processo temporal que se assevera 
com as políticas de integração entre 
Estado Nacional e Mercado Internacio-
nal. O final da Segunda Guerra Mundial 
condiciona a democracia que no Brasil é 
acompanhada por uma nova aceleração 
industrial que, ao passo em que moder-
niza a agricultura, aumenta os proble-
mas sociais sobretudo em função da 
concentração da terra e o consequente 
esgotamento da fronteira agrícola.

Nesse contexto, aparecem pesso-
as comuns, até então anônimas, que 
se levantam cada qual à sua maneira. 
Protagonistas em mobilizações, inclu-
sive nas margens do banditismo social, 
como Leonel Rocha, Pedro Santin e João 
Sem Terra, políticos locais como Milton 
Serres e Jair de Moura Calixto, lideran-
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Romaria da Terra 
na década de 1980, 
reunindo milhares de 
pessoas. Em primeiro 
plano, em destaque, o 
padre Arnildo Fritzen.

Fonte:
Acervo pessoal do 
Padre Arnildo Fritzen, 
entregue ao Movimento 
de Atingidos Por 
Barragens, com sede em 
Erechim. 



“O primeiro que, tendo cercado um terreno,
atreveu-se a dizer: “Isto é meu”,

e encontrou pessoas simples o suficiente para acreditar nele,
foi o verdadeiro fundador da sociedade civil.”

( Jean-Jacques Rousseau).

A epígrafe extraída do célebre parágrafo com o qual Jean-Jac-
ques Rousseau inicia a segunda parte do seu Discurso sobre a origem e os funda-
mentos da desigualdade entre os homens, em meados do século XVIII, é sugestiva 
e inspiradora. O que chama a atenção é a centralidade da questão da terra na gê-
nese da sociedade moderna. As circunstâncias em que alguém cerca um pedaço 
de terra é o ponto de partida que revela um conjunto de fatores que encorajam 
esses homens e mulheres a dizer “isto é meu!” Para além dessa notória frase, o 
autor prossegue destacando, também “aquele” que se levanta, inclusive entre as 
“pessoas simples”, para enfrentar o “impostor” ao sentir a “miséria” chegando, 
o que, contrariando o próprio autor, não evita, mas acentua “crimes, guerras e 
assassínios” que assumem formas cada vez mais sofisticadas em função dos refe-
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ridos “progressos” e “engenhos” de toda natureza, que são “aumentados de século 
em século”.

Sim, o que Rousseau propunha pode ser mais amplo do que esse recorte e 
diferente da perspectiva que usamos para abrir esse texto. De qualquer forma, 
o que queremos enfatizar é que a luta pela terra está na origem da sociedade, 
sejam quais forem as razões dos que pretendem cravar ou arrancar as estacas que 
tentam estabelecer a propriedade sobre a terra. Desse processo, que é inerente à 
evolução da sociedade, abordaremos um espaço-tempo específico, o Sul do Bra-
sil entre as décadas de 1940 e 1980.

Esse espaço geográfico que atualmente corresponde a três estados do Brasil 
(Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), tem relevo predominantemente 
planáltico alternado com planícies litorâneas e clima temperado que conformam 
os biomas de Mata Atlântica e do Pampa, drenadas por três bacias hidrográficas, 
a bacia do Atlântico Sul (litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), 
a bacia do Uruguai (Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e a bacia do Paraná 
(Santa Catarina e Paraná). Essa configuração espacial é importante porque vai 
influenciar historicamente na ocupação, exploração e consequentemente nas lu-
tas pela terra nesse espaço. Ainda na perspectiva espacial, mas para além dela, a 
condição fronteiriça dessa região implica noutro elemento importante para essa 
análise em função dessa condição refletir tanto na política de ocupação quanto 
nos modos de vida dessas populações.

O recorte temporal privilegiado é o que distingue a abordagem sobre esses 
elementos geográficos, políticos, econômicos e culturais, sem, entretanto, sig-
nificar cortes abruptos na análise. Ainda nos anos 1930 se verifica a formação 
das nações no sentido moderno, integrando Estado Nacional e Mercado Inter-
nacional, tanto que a crise originada nos Estados Unidos em 1929 assumiu pro-
porções globais refletindo econômica e politicamente no Brasil. A ascensão de 
Vargas ao governo em 1930 foi acompanhada de uma política de substituição 
de importações que acelerou a industrialização brasileira e deu início a “Marcha 
para o Oeste”, no sentido do interior do território brasileiro, sobretudo com a 
instalação de Colônias Agrícolas. O fim do Estado Novo abriu uma janela de 
democratização a partir da qual a ação de mediadores encontrou oportunidade 
política para atuar sob a luz da Guerra Fria, quando o modelo brasileiro de subs-
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tituição de importações já dava sinais de exaustão e iniciava-se um novo surto de 
aceleração industrial nos anos 1950.

A mobilização camponesa nas décadas de 1950 e a primeira metade da dé-
cada de 1960 colocou a reforma agrária na agenda política brasileira, ao mesmo 
tempo em que os camponeses por meio dos sindicatos rurais exigiam que o go-
verno estendesse a legislação trabalhista e a previdência social aos trabalhadores 
rurais. Os direitos trabalhistas e sociais aos camponeses brasileiros demoram 
mais de três décadas para chegar (se comparado com os trabalhadores urbanos), 
aos cuidados dos militares no pós-golpe de 1964, impondo um Estatuto da Ter-
ra, projeto de reforma agrária que não alterava a estrutura latifundiária existente, 
uma legislação trabalhista e previdenciária no formato de Estatuto do Traba-
lhador Rural, atentos à realidade camponesa, mas sob cuidados dos sindicatos 
rurais, tornados pelegos após as lideranças sindicais rurais terem sido ameaçadas, 
presas, torturadas e, muitos delas, mortas.

Por outro lado, é também a partir da década de 1960 que se iniciou a mo-
dernização acelerada da agricultura, também denominada de “Revolução Verde”. 
Com apoio do governo brasileiro, era uma iniciativa de empresas principalmen-
te norte-americanas para a intensificação da mecanização e do uso de adubos 
e defensivos químicos, além de uma indústria pesada instalada que permitiu a 
“industrialização da agricultura”, com o estabelecimento de fábricas de máqui-
nas e insumos e o esforço para criar demanda para essa indústria. Nos anos de 
1970, a opção pela industrialização se reforçou em função da crise do petróleo de 
1973, a qual ratificou a opção brasileira pela matriz hidrelétrica para a geração de 
energia. Nesse período, grandes usinas hidrelétricas foram instaladas no Sul do 
Brasil, movimentando os setores elétrico e da construção civil, ao mesmo tempo 
em que representava a expropriação de milhares de famílias no campo.

Na maior parte desse recorte temporal considerado, o Brasil esteve sob 
regimes ditatoriais. Ao final da década de 1970 e início da década de 1980, a 
abertura “lenta e gradual” do regime ditatorial brasileiro para a democracia, cor-
respondia a um cenário de maior oportunização política para as mobilizações 
sociais, sobretudo, essa de luta pela terra. A revogação do Ato Institucional n° 5, 
o retorno de lideranças políticas exiladas, ações de campos progressistas de igre-
jas, mobilizações estudantis e a formação do Partido dos Trabalhadores, foram 
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aspectos que marcaram um período diferente na mobilização social em que pas-
sam a figurar movimentos sociais consolidados como o MST, o MAB, o MMC, 
movimentos indígena e quilombola. Esses movimentos sociais não surgiram da 
noite para o dia ou como consequências mecânicas do contexto apresentado an-
teriormente, eles correspondem a consolidações de mobilizações e mediações 
anteriores que notabilizaram o espaço-tempo destacado para análise. Passare-
mos então a apresentar a primeira parte desse processo enfatizando os “Sujeitos 
Coletivos: Lideranças e a Luta Pela Terra”, destacando alguns desses homens 
e mulheres que protagonizaram esse processo histórico mais amplo, represen-
tando a mediação para a estruturação dos atuais movimentos de luta pela terra 
no sul do Brasil.

O texto de Paulo Rogério Friedrichs Adam, “Leonel Rocha e os confli-
tos agrários no contexto da Revolução de 1923 e da Coluna Prestes no Rio 
Grande do Sul”, ilustra muito bem o início do processo em questão. Analisan-
do o protagonismo de Leonel Rocha especialmente na região do Alto Uruguai 
gaúcho, o texto apresenta a complexidade de um personagem que sob a luz de 
movimentos nacionais como o Tenentismo e a Coluna Prestes, atua em disputas 
políticas do mandonismo local e principalmente na luta pela terra ante o avanço 
colonizador.

Seguindo a linha de um banditismo, já temporão, Jaci Poli e Antônio Marcos 
Myskiw analisam a história de “Pedro Santin, um bandido social na Revolta 
de 1957 (Sudoeste do Paraná)”. Mesclando elementos históricos, artísticos e li-
terários, o texto permite distinguir, mas também relacionar o banditismo social e 
a mobilização social com alguma orientação política que acabou por fundamen-
tar a Revolta dos Posseiros contra o avanço colonizador no sudoeste do Paraná.

A mistura artística, jornalística e historiográfica também permeia o texto 
de Carlos Wagner. Em “A milonga esquecida do João Sem Terra”, o autor con-
ta a história de João Machado dos Santos, o João Sem Terra, personagem que 
atuou de forma direta na luta pela terra no Rio Grande do Sul nos anos de 1960, 
mas que, ao desaparecer, permitiu ao imaginário social, um sentimento messiâ-
nico que de certa forma ajudou nas mobilizações sociais na época em que surgia 
o Movimento dos Agricultores Sem Terra, ou simplesmente, o MASTER na 
região.
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O MASTER, enquanto principal mobilização social de luta pela terra no 
sul do Brasil daquela época, é o objeto dos dois trabalhos que seguem. No pri-
meiro, Bernard José Pereira Alves discute “O MASTER como personificação 
da luta pela terra no Rio Grande do Sul no pré-64”, através do qual, é possível 
perceber em que medida essa – o outra – mobilização alcança as bases sociais 
ao ponto de um reconhecimento através dela, ao passo em que implica em dis-
putas entre projetos políticos mais amplos. Essa relação entre projetos políticos 
amplos e mobilizações locais também é assunto do segundo texto sobre o MAS-
TER. “Um homem muito perigoso”: Jair de Moura Calixto e a luta pela ter-
ra no norte do RS (1960-1964), é o texto em que João Carlos Tedesco, Joel João 
Carini e Ironita Policarpo Machado abordam essa mobilização destacando o en-
tão prefeito de Nonoai-RS, pelo PTB, como protagonista local mas reforçando 
a importância dessa concomitância com a política nacional.

Outra mediação importante para a mobilização social de luta pela terra 
foi feita por segmentos da Igreja Católica inspirados nos encaminhamentos do 
Concílio Vaticano II. O texto de Joel João Carini discute o protagonismo do 
“Padre Arnildo Fritzen e o sacerdócio libertador” nas mobilizações históricas 
nas Fazendas Macali e Brilhante e na Encruzilhada Natalino, no norte do Rio 
Grande do Sul. A ênfase está na perspectiva espiritual e utópica referenciada na 
ação do protagonista e fundamental para aquelas lutas pela terra.

O texto de Paulo de Oliveira Gomes aborda o mesmo tema, mas destacando 
“Dom José Gomes e as origens dos movimentos sociais no oeste de Santa 
Catarina”. O trabalho resgata a trajetória do bispo, a atuação na região e a me-
diação para a estruturação de futuros movimentos sociais como CIMI, MST, 
MAB e MMC, destacando, sobretudo, a atuação das Comunidades Eclesiais de 
Base.

“A Igreja Católica, regime civil-militar e conflitos sociais: Dom Agos-
tinho José Sartori e a criação da CPT no Paraná”, é o texto que faz discussão 
parecida noutro estado da região sul. Jael dos Santos apresenta o protagonismo 
daquele bispo, sobretudo na criação da Comissão Pastoral da Terra, num cenário 
de ditadura militar em que se estruturou a luta pela terra naquela região.

Fechando esse bloco, o texto de Jonas José Seminotti discute “A formação 
dos Movimentos Sociais no Alto Uruguai gaúcho: o protagonismo dos seto-
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res progressistas da Igreja Católica (1970-1990)”. Nesse trabalho, é possível 
compreender desde o contexto político nacional, como efetivamente se mobili-
zaram segmentos progressistas da Igreja Católica para a formação de quadros e 
estruturação de movimentos sociais de luta pela terra no norte do Rio Grande 
do Sul e em relação com outras regiões do sul do Brasil.

Outra frente de luta pela terra, o movimento indígena, significa tanto a 
complementaridade quanto o paradoxo dessa mobilização no sul do Brasil. Fe-
chando a primeira parte do livro, três sujeitos são destacados nesse protagonismo 
indígena. No primeiro texto, João Carlos Tedesco, Alex Antônio Vanin e Joel João 
Carini discutem a “Intrusão, expulsão e organização indígena: o protagonis-
mo do cacique Nelson Xangrê na luta pela terra no norte do Rio Grande do 
Sul (1975-1978). A partir das mobilizações em Nonoai-RS, é possível perceber 
não só a importância desse sujeito, mas a complexidade e as contradições da lua 
pela terra sob a perspectiva indígena.

 Sob a mesma perspectiva, o texto de Adiles Savoldi e Andreza Bazzi 
aborda a trajetória de “Fen’Nó: a guerreira Kaingang e seu protagonismo na 
luta pela terra do Toldo Chimbangue”. O texto resgata a luta pela terra no 
oeste catarinense destacando a trajetória de Ana da Luz Fortes do Nascimento, 
liderança indígena que protagonizou a retomada da Terra Indígena do Toldo 
Chimbangue em função do avanço colonizador.

Completando a tríade, Eduarda Bertuol resgata a trajetória de “Angelo 
Cretã: de cacique a primeiro vereador indígena do Brasil: a consolidação de 
um líder na luta pelas terras indígenas no sul do país”. O texto permite per-
ceber o alcance da ação do líder indígena ante grileiros e madeireiros para além 
da mobilização interna. A relação com não-indígenas, a atuação política e até 
a morte de Cretã, foram aspectos que chamaram a atenção da opinião pública 
nacional para a luta pela terra dos indígenas no sudoeste do Paraná. 

A primeira parte do livro busca compreender a evolução das mobilizações 
sociais, desde aquelas mais esparsas, como o banditismo, que aos poucos vão 
sendo incrementadas com orientações político-ideológicas mais sistematizadas 
convergindo para o que, posteriormente, se conhece como movimentos sociais 
constituídos. Essa sistematização acontece através da mediação de sujeitos den-
tre os quais destacamos alguns importantes nessa primeira parte. Na base das 
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mobilizações ou oriundos de classes e grupos diversos da sociedade, esses ho-
mens e mulheres são caracterizados como mediadores por perceberem, avalia-
rem, traduzirem e conferirem nexo entre um contexto político macro e questões 
pontuais das comunidades, dando inteligibilidade e legitimidade para mobiliza-
ções sociais de luta pela terra.

A segunda parte do livro aborda os “Coletivos Como Sujeitos: Posses, 
Desapropriações, Lutas Sociais e a Conquista da Terra”, tratando desse mes-
mo processo de mediação a partir das coletividades. Abordar por essa perspectiva 
não significa que não existiram iniciativas e protagonismo de homens e mulheres 
como os que apresentamos na primeira parte. O que se pretende com esse eixo 
do livro é assinalar o processo de convergência e aglutinação dessas iniciativas 
dando corpo a coletividades que mediariam ou mesmo se transformariam em 
movimentos sociais constituídos ao longo do processo.

No texto que abre essa segunda parte, Caroline Gonzaga analisa a “Revolta 
de Porecatu: um levante camponês ou um levante do partido comunista?” 
O trabalho permite discutir em que medida o Partido Comunista foi um me-
diador, ao ponto de originar a revolta, ou essa mediação aconteceu num segun-
do momento, quando os camponeses já tinham alguma organização e a revolta, 
não obstante a importância da mediação comunista, significou, sobretudo, uma 
oportunidade de atuação militante para o Partido no Paraná.

Também no Paraná, outra linha de mediação é apresentada por Alexandro 
Abatti, na abordagem sobre a “Luta pela terra, mobilização popular e a demo-
cratização do acesso ao crédito rural no Sudoeste do Paraná (1962-1980)”. 
O texto resgata desdobramentos da Revolta dos Posseiros através dos trabalhos 
da GETSOP, a partir do que se estabelece a mediação de missionários belgas e 
jovens lideranças da agricultura familiar para o estabelecimento da Assesoar, en-
tidade que se tornaria importante mediadora da luta pela terra na região frente 
ao processo de modernização.  

A mediação da Igreja Católica, sobretudo através do bispo Dom José Go-
mes, é retomada no texto de Clovis Antonio Brighenti, intitulado “Uma expe-
riência de conversão: a ação indigenista de Dom José Gomes nos anos 1970 
nos primórdios do Conselho Indigenista Missionário”. Nesse trabalho, é 
possível compreender a mediação da Igreja, sobretudo do bispo, para o estabele-
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cimento do CIMI como referência a partir das assembleias bem como as impli-
cações dessa mobilização na luta pela terra entre as elites locais.

Noutra perspectiva mediadora, Walter Frantz analisa uma “Mobilização 
Social no noroeste gaúcho - raízes do Movimento Comunitário de Ijuí”. 
Nesse trabalho, é possível perceber a ação mediadora da Igreja Católica bem 
como da Universidade na constituição de uma mobilização social na linha do 
associativismo cooperativo como alternativa ao esgotamento do modelo coloni-
zador e o avanço da modernização.

O trabalho de Telmo Marcon apresenta uma das maiores mobilizações so-
ciais de luta pela terra da história. No texto intitulado “Acampamento Natalino: 
Luta pela Reforma Agrária e Contribuições Políticas e Educativas”, é possível 
resgatar a história da formação desse acampamento, mas, principalmente, perce-
ber o papel histórico fundamental que essa mobilização teve como epicentro da 
formação política para a luta pela terra a partir do início da década de 1980.

O mesmo processo é o pano de fundo para o trabalho de Pedro Vicente 
Stefanello Medeiros sobre “Os Afogados do Passo Real (1963-1988)”.  O texto 
discute a questão das barragens sob a perspectiva da hegemonia enfatizando o 
papel de segmentos da sociedade civil na mediação para a mobilização social 
ante a hidrelétrica do Passo Real e a posterior identificação dos afogados com a 
luta pela terra, sobretudo a partir das mobilizações na Fazenda Annoni.

As barragens também são tema do artigo de Humberto José da Rocha e Ga-
briel Tamanchieviz Argenton sobre “A mediação para o Movimento dos Atin-
gidos por Barragens a partir do caso da UHE Machadinho (1980)”. O texto 
resgata a mediação para a estruturação e a autonomia da CRAB tendo como 
pano de fundo a UHE Machadinho e a histórica vitória do movimento que sur-
gia provocando a alteração daquele projeto modernizador.

A luta pela terra sob a perspectiva quilombola é o tema do texto “O legado 
e a luta pela terra na comunidade quilombola Invernada dos Negros”, de 
autoria de Lidiane Taffarel. O trabalho faz um resgate histórico que remonta ao 
último quarto do século XIX quando, da doação de terras pelo senhorio, se es-
tabelece uma mobilização social que século mais tarde ainda se mantém através 
da Associação Remanescente do Quilombo Invernada dos Negros (ARQIN), 
expressão da luta dos negros pela terra no município de Campos Novos-SC.



17

Humberto José da Rocha, João Carlos Tedesco e Antonio Marcos Myskiw

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

Processo semelhante de herança de terra por negros é também o assunto 
do texto intitulado “A Forma Jurídica e a Forma Retomada: engajamentos 
de luta pela terra em uma comunidade quilombola paranaense (Invernada 
Paiol de Telha)”. Neste trabalho, Rafael Palermo Buti resgata a história dos ne-
gros da região de Guarapuava-PR desde a herança, expropriação por meios jurí-
dicos e mobilização para luta pela terra num processo também secular.

O Paraná é palco de outra luta pela terra discutida no trabalho de Humber-
to José da Rocha e Eleandro de Morais Vieira sobre o “Movimento dos Agricul-
tores Sem Terra do Sudoeste (MASTES): oportunização, mediação e movi-
mento social”. O texto discute a ação de mediadores como a Igreja, Sindicatos e 
a Assesoar para o estabelecimento de um movimento social que protagonizou a 
luta pela terra na região no início dos anos 1980 até sua inserção no MST.

Outra perspectiva importante dessa luta pela terra é tema do artigo “Mu-
lheres Agricultoras: do silêncio à constituição do movimento autônomo de 
mulheres camponesas”. O texto de Sirlei Antoninha Kroth Gaspareto e Zenaide 
Collet permite resgatar a história de conscientização e mobilização das mulheres 
camponesas a partir do oeste catarinense, desde as primeiras mobilizações no 
início da década de 1980 até a consolidação do Movimento de Mulheres Cam-
ponesas (MMC).

Na mesma época, outro tema marcante da história dos movimentos sociais 
é discutida por Claiton Marcio da Silva, Marina Andrioli e Leandro Gomes Mo-
reira Cruz, no texto intitulado “A Fazenda Burro Branco e a luta pela terra 
no Oeste de Santa Catarina (1977-1980)”. Nesse trabalho é possível perceber 
nessa mobilização, ecos de mobilizações anteriores como da Fazenda Annoni e 
Acampamento Natalino, evidenciando continuidade e consolidação da luta pela 
terra no sul do Brasil.

Fechando esse segundo eixo de trabalhos, o texto de Gustavo Henrique de 
Siqueira e Elison Antonio Paim corrobora essa continuidade e consolidação da 
luta pela terra. O trabalho intitulado “CPT e MST: formação e ocupação no 
oeste catarinense” resgata iniciativas anteriores e assinala a evolução da mobi-
lização através das chamadas “Ocupações Simultâneas”, que anunciam o surgi-
mento de um movimento social ainda mais coeso na luta pela terra a partir do 
sul do Brasil.
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De Leonel da Rocha até as Ocupações Simultâneas, é possível vislumbrar um 
processo histórico em que a modernização e a expropriação são elementos com-
plementares da luta pela terra. Ao longo desse período aproximado entre 1940 e 
1980 é possível perceber a evolução das mobilizações sociais no sentido de que 
iniciativas esparsas e relacionadas a problemas locais vão aos poucos ganhando 
inteligibilidade e coesão no sentido de mobilizações sistematizadas. Aqui pro-
curamos destacar algumas dessas mobilizações, embora outras não menos im-
portantes no período, como o movimento sindical, por exemplo, não aparecem 
nessa coletânea por questões editoriais.

Dos anos de 1980 em diante, essas mobilizações sociais se consolidam atra-
vés de uma sistematização ideológica, programática e de repertórios que adqui-
rem continuidade, conferindo a esses uma forma que se tornou clássica e concei-
tual para os movimentos sociais. O que se pretende com essa coletânea é discutir 
como esses elementos se estruturaram a fim de compreender não só esse espaço 
de tempo, mas à contemporaneidade dos movimentos sociais no Brasil em seus 
fluxos e refluxos que, tomados de forma a-histórica, tendem a naturalizar os pro-
blemas sociais, a miséria e passam a legitimar movimentos negacionistas desses 
problemas e da própria história.         



Sujeitos Coletivos, Lideranças 
e a Luta Pela Terra

Parte I

Ângelo Kretã, 
liderança Kaingang 
na luta pela terra no 
Paraná.

Fonte:
Jornal O Porantim, 
nº 247, ago. 2002.



Da esquerda para a direita, o 
Coronel Adalberto Machado, 
General Leonel Rocha e 
Eduardo Victor Dumoncel.

Fonte:
Álbum dos Bandoleiros. Porto 
Alegre: Kodak/Fernando 
Barreto, 1924. 8ª ed.



Na manhã de 14 de maio de 1923, a então vila Elsenau, na colônia 
particular de Neu-Württemberg, pertencente a Colonizadora Meyer, se viu in-
vadida por um grupamento de mais de 100 homens sob o comando do General 
Leonel Rocha. De fato, os revolucionários apanharam a população de Neu-Wür-
ttemberg num momento de descuido e pouco houve para fazer. Por volta das 
oito horas da manhã o centro da vila estava ocupado e de imediato os invasores 
restringiram a movimentação dos moradores, assim como foram cortados os fios 
telefônicos que faziam a comunicação com Cruz Alta e Palmeira das Missões. O 
grupamento de Leonel Rocha montava cavalos magros e estropiados e a maioria 
dos componentes estava vestida com trapos. Os dias frios da semana anterior 
“mostraram aos comandantes a necessidade de reaparelhar os seus comandados 
para poder suportar os transtornos do rigoroso inverno em andamento” ( Jornal 
Die Serra Post de 18.05.1923. MADP)1.

1  Além de uma operação ‘pente fino’ no comércio local em busca de mantimentos, agasalhos e armas, os 
relatos orais de algumas testemunhas dão conta também do saque às residências, principalmente em busca de 
alimentação: “Um pouco adiante, um grupo deles chegou lá nos Buss. E a senhora Buss tinha acabado de tirar 
os pães do forno; ainda estavam quentes. E os maragatos se atiraram nos pães, terminaram tudo. Chegaram 
também no Paul Beckert e depois no Karl Brum, (...) Mais adiante chegaram na casa do Jacob Bock. Lá na 
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O episódio descrito integra os eventos da chamada Revolução de 1923 e 
Leonel Rocha liderava, reconhecido como General, uma das quatro grandes co-
lunas que os rebelados haviam organizado, ao lado de outros tantos grupamen-
tos menores que agiam por conta própria2. Se na pacata comunidade colonial 
de Neu-Württemberg este líder deixou uma memória pouco favorável, em que a 
alcunha de bandoleiro é a mais utilizada para caracterizá-lo, o mesmo não acon-
tece em seu meio e em alguns escritos sobre ele3. Entrevistado pelo Correio do 
Povo em 1944, a reportagem trará o sugestivo título “Um homem que viveu 
lutando. Fez seis revoluções, algumas no posto de general, e agora vive com os re-
cursos de uma modesta aposentadoria” ( Jornal Correio do Povo de 09.05.1944), 
o que contribui um pouco na compreensão da envergadura deste sujeito social 
e político. Mozart Pereira Soares (1974, p. 208) irá defini-lo como “caudilho a 
pé” enquanto que Arthur Ferreira Filho (1986, p. 118-119) reconhecerá que 
se Leonel Rocha “não possuía o penacho dos senhores a cavalo”, era de fato um 
caudilho maragato de real prestígio entre os caboclos palmeirenses, que engros-
savam suas fileiras com adesões diárias. Ainda nas palavras  de Rocha “era um 
espírito dotado de lucidez, o que o situava em posição de ascendência entre os 
broncos moradores daqueles sertões”. Completando esta imagem, recentemente 
uma publicação de vulgarização da história do Rio Grande do Sul adotou uma 

cozinha, em cima do fogão, estava uma panela bem grande cozinhando feijão e eles avançaram no feijão e 
limparam a panela até no fundo” ( Jornal A Notícia Ilustrada, de 25.06.1993. MAHP).
2  Com base nas obras de Prudencio Rocha e Arthur Ferreira Filho, pode-se caracterizar a Revolução de 
1923 como um conflito desprovido de batalhas decisivas entre grandes contingentes. Pelo contrário, pre-
dominaram o movimento e as ações isoladas. As hostes rebeladas estavam organizadas em colunas ligeiras, 
quase totalmente montadas, que atuavam independentes umas das outras, realizando junções ocasionais e 
com fins específicos, para depois retornarem às ações isoladas. Ainda que houvessem vários grupamentos 
menores, sua organização principal compreendeu quatro colunas maiores, que eram: a do norte, comandada 
por Leonel Rocha, mais ou menos em torno de Palmeira das Missões; a do leste, comandada por Felipe Por-
tinho, que chegou a capturar Erechim; a do centro e fronteira, comandada por Honório Lemos, conhecido 
como Leão de Caverá; e a do sul, comandada por Zeca Netto. O governo do Estado do Rio Grande do Sul 
estimou em seis mil homens o contingente rebelado e para combatê-lo o governo estadual mobilizou cerca de 
doze mil homens e fez uso da Brigada Militar, além da organização de cinco Brigadas Provisórias, distribuídas 
assim: 1ª Brigada (norte) comandada por Firmino de Paula, 2ª Brigada (fronteira) comandada por Flores da 
Cunha, 3ª Brigada (sul) comandada por Fidêncio Lemos, 4ª Brigada (nordeste) comandada por Firmino 
Paim e 5ª Brigada comandada por Claudino Nunes Pereira (ROCHA, 1964, p. 153; FERREIRA FILHO, 
1973, p. 32-33; MENSAGEM … de 1923, p. 07).
3  Em termos de um material mais sistematizado sobre Leonel Rocha, existe uma reportagem publicada pelo 
Correio do Povo, em 1944, fruto de uma entrevista do próprio ao jornal, o texto escrito pelo padre João Hi-
ckmann (1955), o verbete de Arthur Ferreira Filho, na obra Revoluções e Caudilhos (1986), e a dissertação 
de mestrado de Lourdes Ardenghi, Caboclos, ervateiros e coronéis (2003).
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expressão mais moderna, “caudilho sem-terra”, para referir-se ao líder maragato 
(COSTA e OUTROS, 2004, p. 233).

O presente artigo propõe uma discussão sobre a atuação de Leonel Rocha 
enfatizando suas relações políticas com a Revolução de 1923 e com a Coluna 
Prestes e como isso se relaciona com o contexto da questão agrária e da luta pela 
terra no Rio Grande do Sul. Assim, com finalidades mais didáticas que metodo-
lógicas, o tema será abordado em quatro partes.

A distribuição da terra no Rio Grande do Sul e a questão 
social dos desapossados

Existe disponível uma ampla bibliografia acerca da presença dos caboclos, e 
outras populações, nas regiões de matas do Rio Grande do Sul, que antecedeu a 
chegada dos novos colonizadores, derrubando inclusive o mito do pioneirismo 
do imigrante, assim como do processo de exclusão social que atingiu estes grupos, 
principalmente na sua expulsão da terra. Em termos de literatura historiográfica, 
esta questão não é uma novidade. Assim, José Alfredo Schierholt (1989, p. 120-
121) faz referência à calamitosa situação da população de primitivos povoadores 
do Vale do Taquari, quando se iniciou a ‘colonização’ de Estrela e Lajeado:

[...] estas famílias, geralmente com numerosos filhos, viviam em 
condições subumanas e foram consideradas ‘intrusas’. As em-
presas imobiliárias expulsavam estes posseiros quando mediam 
e vendiam os lotes coloniais aos imigrantes. Sem títulos de pro-
priedade, sem diretos ao usucapião, sem qualquer defesa jurídica, 
desprovidas de quaisquer recursos, numerosas famílias se embre-
nhavam nas matas, serra acima, à procura de terras devolutas para 
poder sobreviver. A injustiça das leis e das instituições deixou mar-
cados homens e mulheres, premidos pela dor de verem os filhos 
com fome, com frio […]. A legislação em vigor que dispunha sobre 
as terras nacionais, em nada favorecia os primitivos povoadores.

Reporta ainda os escritos do padre Bernardo Bolle, que atuara na paróquia 
de Estrela, para quem a origem do problema social encarnado na situação dos 
serranos, como esta população cabocla era conhecida ali, estava no fato dos “es-
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peculadores de terras, lusos e alemães, cobiçavam aquelas regiões e, por isso, [os 
serranos] as perderiam e seriam expulsos”.

Estudos mais recentes, como os de Cristiano Christillino, refletem uma 
atenção sobre estes grupos que na maior do tempo foram ignorados nos traba-
lhos historiográficos. Christillino (2008, p. 94) analisa que o “alargamento da 
pequena propriedade imigrante no Rio Grande do Sul excluiu o homem livre 
e pobre nacional do acesso à terra. Mas este processo de expropriação não foi 
pacífico, e nem os seus atores sociais passivos, diante da sua expulsão das terras 
que ocupavam”. Tratava-se de um processo de exclusão social decorrente da pri-
vatização das terras das áreas de matas do Rio Grande do Sul, em sua maioria 
ervais, em que convergiram os interesses governamentais e os das elites regionais, 
que por meio de expedientes de grilagem das terras públicas e sua legitimação 
sob várias formas, de modo que foi possível implementar um amplo processo de 
modernização e ocupação, ou melhor dizendo, reocupação de regiões até então 
ocupadas por populações mais antigas, principalmente de caboclos.

A lógica que predominou na ocupação do planalto, não foi muito dife-
rente, ou seja, como escreve Rosane Neumann (2017, p. 115), as denominadas 
colônias novas “localizavam-se nas áreas de matas, limítrofes às áreas de campo 
já ocupadas pelos criadores de gado. Com isso, desalojaram os posseiros, que 
mantinham suas pequenas roças e praticavam o extrativismo da erva-mate. Da 
mesma forma, ocuparam terras próximas aos toldos e às reservas indígenas”. Ine-
vitavelmente, os mesmos problemas iriam aparecer.

Não por acaso, nas colônias novas, o conflito pela terra também transita, 
em algumas situações, para as vias de fato. Entre 1912 e 1918, no que hoje é o 
município de Pejuçara, na época parte de Cruz Alta, os colonos entraram em 
conflito com grupos de ‘bandidos’ que infestavam as matas no entorno das co-
lônias. Se organizam no que foi designado pelo nome de Liga de Defesa, e após 
contatarem e receberem armas das autoridades de Cruz Alta, os novos ocupantes 
da terra enfrentaram os ditos bandidos, logrando êxito no que redundou no seu 
afastamento, ou mesmo extermínio (ZAMBERLAN, 1999). Mas estes ‘bandi-
dos’ provavelmente eram os habitantes mais antigos do lugar, ou seja, caboclos4.

4  Não cabe, nos limites deste artigo, interrogar sobre a organização dos colonos no sentido do enfrentamento 
armado com estas populações iniciais, como evidencia o episódio de Pejuçara. Presume-se, entretanto, que 
episódios desta natureza não tenham sido poucos, mas pelo contrário, é provável que sejam abundantes, 
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Na verdade, são abundantes os casos relativos a estes problemas de terra, e o 
mais conhecido é o da antiga fazenda Sarandi, também chamada de ´fazenda dos 
castelhanos´5. Ali o caldo estava entornando desde 1917 por conta de um processo 
de medição de terras operacionalizada pela Colonizadora Sarandi que negociara 
uma grande fração das terras, cerca de 600 lotes, e pretendia vendê-los a colonos. 
As populações caboclas se viam expulsas da terra, ainda que alegassem sobre elas 
ancestrais direitos ou atribuíssem a condição de terras do governo, de modo que 
a medição conduzida pela Colonizadora enfrentou forte oposição, processo este 
que degringolou em enfrentamentos violentos conduzidos por ambos os lados. 
Fato não incomum, a colonizadora desenvolvia relações com figuras importan-
tes, muitos ligados ao Partido Republicano Riograndense - PRR, notadamen-
te Nicolau Vergueiro, Intendente de Passo Fundo, e descendente dos primeiros 
proprietários da fazenda. Os caboclos, de ocupantes originários da terra, viam-se 
transformados em intrusos. Deste modo não lhes restavam muitas alternativas, 
dentre elas o êxodo ou a imposição de alguma forma de resistência. No contexto 
dos conflitos políticos instalados na década de 20, esta última alternativa podia 
ser a arregimentação em alguma coluna maragata, na região principalmente a de 
Leonel Rocha, que lhes desse guarida e a sua causa social, de retomada das terras 
perdidas ou alguma desforra, por mínima que fosse, e que acabava sendo dirigida 
contra os colonos ‘gringos’ que apareciam como novos ocupantes e portanto, in-
vasores, e os ligados a companhia colonizadora (VENCATTO, 1994, p. 83-94).

embora fragmentados em episódios pequenos e dispersos ao longo da grande região colonial. O estudo deste 
processo certamente renderia um belo trabalho, no qual os processos crimes seriam uma importante fonte.
5  A história da Fazenda Sarandi começa em 1831 quando o Sargento-mor das Milicias do Império, João 
da Silva Machado, depois Barão de Antonina, residente em São Paulo, por autos de legitimação de posse, 
torna-se proprietário de 58 274 hectares de terras no então município de Cruz Alta. Ainda que indicado 
como pioneiro do povoamento da região, o Barão de Antonina é um típico proprietário absenteísta, ou seja, 
não morava na região e nos processos de legitimação fazia-se representar por prepostos. Mais tarde, seu genro 
Luiz Pereira de Campos Vergueiro, requer a medição e demarcação de terrenos contíguos, as fazendas do 
Cedro, do Bugre Morto e do Arvoredo. Nos anos seguintes, mais precisamente em 1897, seu filho, João de 
Vergueiros, de fato o primeiro a residir efetivamente na região, aumenta mais ainda a área com a incorporação 
de ‘pequenas posses’ junto ao rio da Várzea que somavam 12 886,38 hectares, e que teriam sido compradas 
de três caboclos instalados em terras devolutas. O total da fazenda chega a 71 160 hectares. Posteriormente, 
a família Vergueiros vende a propriedade para três uruguaios, Lapido, Mouriño e Mailhos, o que explica a 
expressão ‘fazenda dos castelhanos’ pela qual também ficou conhecida, e em 1917 estes fazem um acordo 
com a firma Colonizadora Sarandi, da qual participam muitos dos membros da elite regional, para dividir 
uma parte da antiga Fazenda Sarandi em lotes coloniais (RÜCKERT, 1997, p. 67-72, 128).
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Serranos e caboclos nas revoluções de 1893 e 1923

Conforme Schierholt (1989, p. 120-121), depoimentos orais de Mário 
Lampert, advogado, jornalista e que exerceu o cargo de prefeito de Lajeado, re-
conhecido como conhecedor da história regional, informam que o líder mara-
gato José Antônio de Souza, que tanto afligiu a região do Taquari e Soledade 
entre 1893 e 1895, teria sido um dos caboclos expulsos da região, conduzido 
forçosamente a um degredo na região de Palmeira das Missões, de onde voltou 
“cheio de ódio e revolta”. Sem demora, quando alçado ao comando de uma colu-
na maragata recebeu o apelido de ”Palmeira” ou ”Palmeiro”.

O desenrolar da Revolução Federalista6 abriu a porteira para a explosão 
desta questão social: a exclusão das populações das matas a medida que o pro-
cesso de privatização da terra avançava com a sua transformação em áreas de 
colonização, em colônias públicas e privadas, processo que tinha suas origens 
na Lei de Terras de 1850. Conforme Hilda Flores (1995, p. 14-15), os serranos 
constituíam-se desta população etnicamente mestiça, que também ser chamada 
de cabocla e que vivia do produto de pequenos roçados ou da extração e venda 
da erva mate nativa, talvez sua principal atividade, e colocava-se a serviço dos la-
tifundiários da região além de permutarem outros artigos oriundos da extração. 
Oriundos da vasta região das matas e do planalto, formariam “um contingente 
humano de atuação antissocial e agressiva” que viviam em Santa Cruz do Sul, 
Venâncio Aires, Lajeado e Estrela e arredores.

Uma luta campal entre colonos e serranos foi o que se sucedeu na bata-
lha de Santa Clara7. Embora os atacantes de Santa Clara sejam também iden-

6  Nos parâmetros deste artigo não cabe uma explicação aprofundada das causas e circunstâncias da chamada 
Revolução Federalista no Rio Grande do Sul. Há uma vasta bibliografia que trata do assunto, da qual, dentre 
outros, pode-se citar: Revolução Federalista (2016), de Moacyr Flores e Hilda Agnes Hübner Flores; Pen-
sar a Revolução Federalista (1993), uma coletânea de textos de vários autores organizada por Francisco das 
Neves Alves e Luiz Henrique Torres; 1893-95 A Revolução dos Maragatos (1993), também uma coletânea, 
no caso organizada por Moacyr Flores; o clássico texto de Sérgio da Costa Franco, O sentido histórico da  
revolução de 1893, foi recentemente republicado na coletânea organizada por Rodrigo dal Forno e Rafael 
Saraiva Lapuente Clássicos de História Política: O Rio Grande do Sul e a Primeira República (2019). Mais 
recentemente, História Geral do Rio Grande do Sul (2007), Volume 3 Tomo 1 faz uma boa retomada dos 
aspectos mais importantes da história do período.
7  A batalha de Santa Clara foi um combate envolvendo os colonos da linha de Santa Clara, então parte de 
Lajeado (hoje município de Santa Clara do Sul), organizados para repelir a penetração de bandos armados 
em busca de requisições, no contexto da Federalista. Este evento aconteceu em 28 de maio de 1895, e nele, 
após mais de 3 horas de batalha, cerca de 50 colonos relativamente bem armados e adequadamente entrin-
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tificados como maragatos, eram principalmente serranos ou ervateiros, que se 
movimentavam em torno das áreas coloniais envolvidos na conflagração bélica 
movidos pelas circunstâncias sociais razões um pouco mais específicas. Outro 
episódio que pode ser tomado como um levante de caboclos ocorreu em Santa 
Cruz do Sul. Ali a ação do poder público municipal voltara-se para a incorpo-
ração de homens da população de ervateiros ou serranos que ainda viviam nos 
arredores8, como forma de prover os Corpos Provisórios criados para enfrentar 
a guerra civil com os recrutas necessários. Tratava-se dos ‘famosos voluntários a 
maneador’ (ANTONACCI, 1981, p. 101), ou seja, era uma incorporação for-
çada e contra ela os serranos reagiram com a deserção. Na sequência aconteceu a 
invasão de Santa Cruz.9

A batalha de Santa Clara, assim como outros episódios de conflitos que 
tiveram lugar não só no vale do rio Taquari traz à baila este elemento que vai 
além da divisão principal que seria entre federalistas e positivistas. Por isso, Hil-
da Flores (1995, p. 14-15) assinala para a existência de três partidos ou posições 
políticas, em sendo possível esta classificação, que teriam lugar na região do Ta-
quari e arredores: os republicanos positivistas, os federalistas ou maragatos pro-
priamente ditos e os serranos ou ervateiros. A atuação dos serranos e ervateiros 
foi na maior parte do tempo minimizada, uma vez que não teria organização 
militar, seria assim uma força irregular, não dispondo de armamento e “ignora-
va os percalços políticos que geraram a revolução”. Mas em contrapartida, teria 

cheirados atrás de um muro de pedras, repeliram cerca de 150 homens de uma coluna de maragatos/serranos 
(ADAM, 2020, p. 141-148).
8  Havia uma orientação do governo estadual de não recrutar colonos para combater os rebelados, motivada 
talvez por uma desconfiança acerca da sua lealdade, ou uma compreensão de que a região colonial era impor-
tante economicamente, de modo que fazia mais sentido preservar seus braços para a atividade econômica.
9  Como represália a deserção dos caboclos, o Intendente de Santa Cruz proibiu o comércio com esta popu-
lação, o que ocasionou uma revolta e na estagnação do comércio local, ou seja, um problema dos dois lados: 
os serranos se viram sem acesso a itens de sua necessidade e os comerciantes locais foram privados de uma 
clientela importante. Em 10 de fevereiro aconteceu a invasão dos serranos em Santa Cruz, sob a liderança de 
Zeca Ferreira. Ao que parece, esta invasão recebe o beneplácito das associações dos colonos, pois na sequên-
cia duas colunas de colonos, uma comandada por um cidadão de nome Schwantes, reunindo 300 homens, e 
outra comandada pelo comerciante Theodor Schilling, adentram na cidade. As autoridades partem, inclusive 
o telegrafista que leva a aparelhagem. Foi depois proclamada a chamada neutralidade de Santa Cruz, que 
persiste por 4 meses. Um cidadão descreve a situação: “estamos aqui num tipo de país das delícias, nenhum 
político fogoso, nenhuma polícia, nenhum telegrafista, nenhuma repartição arrecadadora de impostos. Tudo 
muito bonito – mas tem um galho: nós cidadãos temos de cuidar de nós mesmos” (GERTZ, 1993, p. 47-48). 
Negociações com as autoridades, por um lado, e com o líder dos ervateiros, Zeca Ferreira, por outro, restabe-
lecem a paz e a autoridade do governo estadual na região.



28

Leonel Rocha e os conflitos agrários no contexto da Revolução de 1923...

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

“infernizado a vida da população da região do Taquari”10. Num ponto de vista, 
sendo uma população de maioria analfabeta, estaria interessada principalmen-
te em sua sobrevivência física em paralelo ao raso ou inexistente conhecimento 
sobre os fatos e motivos geradores da revolução em curso, bem como seus obje-
tivos. Ou seja, seria um movimento apolítico, agindo muito mais no intuito de 
uma vingança social: assim, “nas guerrilhas, ataques de surpresa ou emboscadas 
que realizavam na área colonial (…) agiam com paixão, buscando compensação 
material para a injustiça e mísera vida que levavam” (FLORES, 1995, p. 14-15).

O contraponto de Márcio Both da Silva (2017, p. 278 - 289) a este raciocí-
nio contribui para complexificar a questão. O autor considera que reduzir a par-
ticipação dos segmentos espoliados nas lutas do Rio Grande do Sul como algo 
resultado de uma coerção que obrigou centenas, senão milhares de pessoas a lu-
tar por interesses alheios, uma vez que eram dependentes de coronéis e estavam 
sempre acostumados a obedecer, “não dá conta das vicissitudes e da complexida-
de características das relações sociais”. Both da Silva atribui um acentuado grau 
de motivações sociais e mesmo estratégicas que levaram aos comportamentos de 
adesão a um ou outro grupo em luta no contexto de 1893-95. Ou seja, “antes de 
ser considerado como uma adesão ingênua, deve ser lido como resultado de uma 
leitura estratégica e cognitiva do mundo social”. Uma vez que “a situação em que 
estavam submersos os habitantes tradicionais da região florestal – em sua maio-
ria lavradores pobres, que não tinham o domínio jurídico das terras que ocupa-
vam”, não deve causar espanto que a leitura da situação “fazia-os ver o governo, 
suas forças e seus apoiadores como inimigos a serem combatidos”.

A mesma porteira aberta na década de 1890 abriu-se novamente na dé-
cada de 1920, ainda que em outro espaço. E uma vez que fora aberta, não era 
tão simples fechar. Ou seja, como é observável, as contendas políticas davam 
vazão para a problemática social que afligia as populações de caboclos das regiões 
norte e noroeste do Rio Grande do Sul, replicando uma situação vivida pelos 
serranos cerca de trinta anos antes. Ao noticiar a presença de um grupamento de 

10  Na prática, por engendrar um conflito social que opôs remediados e excluídos, o transcorrer da Revolu-
ção nestas áreas colocou em lados opostos colonos e caboclos, e não raramente, em enfrentamentos armados. 
Por mais que a condição socioeconômica dos colonos fosse muito melhor e mais vantajosa que a dos caboclos 
ervateiros, estes não faziam parte dos segmentos dominantes no Rio Grande do Sul, pelo menos não ma-
joritariamente e especificamente nesta época. A fatalidade residiu no fato de que os colonos obtiveram um 
acesso à terra que foi negado, na maior parte dos casos, as populações mais originais.
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maragatos, no caso assisistas, que circulava na região das missões próxima ao rio 
Uruguai, o Serra Post informa que este grupo provavelmente se ligava ao bando 
de 100-120 homens organizados em torno de “um certo Machado, composto de 
ralé, que se encontra na área limítrofe”. O grupo em questão seguiu pela estrada 
de Porto Lucena para Campinas [das Missões], que a despeito dos alertas prove-
nientes de Serro Azul, ainda não organizara uma autodefesa ou seja, um Selbsts-
chutz. Por sua vez, a colônia de Serro Azul, devidamente organizada, reforçou as 
guardas e as passagens do rio Commandahy, apesar da chuva torrencial, foram 
ocupadas a noite. Assim, o bando beligerante manteve-se na região da colônia 
Guarany, saqueando as picadas. Uma parte deste bando estava particularmente 
mal armado, esfarrapado e sem cavalos, de modo que pode ser enfrentado e ven-
cido por colonos organizados de improviso e armados de paus, foices e gadanhas 
( Jornal Die Serra Post de 13.11.1923. MADP).

O uso da expressão ‘composto de ralé, que se encontra na área limítrofe’ 
sugere que provavelmente parte da população primordial da enorme região a 
beira do rio Uruguai, formada de caboclos, por sua condição periférica, marginal 
e excluída dos novos processos de ocupação da terra se via engajada no levante 
revolucionário de então. Quanto a liderança, mencionada como um ‘certo Ma-
chado’, embora não se possa afirmar com certeza, pode ser Simeão Machado, 
longevo líder maragato, participante da Federalista, e que atuava no entorno da 
Fazenda Sarandi. Este Machado aparecia como uma liderança de cerca de 400 
famílias intrusando aquela propriedade, impedindo a entrada dos donos, quadro 
que se complicou na década de 20, depois que parte da Sarandi foi entregue para 
uma empresa colonizadora (CARON; TEDESCO, 2020, p. 508).

Na verdade, se pensarmos num conjunto de informações, representações, 
anedotas e estórias variadas referente a região colonial, tanto nas colônias velhas 
como nas novas, percebe-se que há uma certa visão, ainda que permeada por um 
profundo despeito ao lado de um temor igualmente grande, que ‘pensa’11 nos 
integrantes das tropas maragatas e ou assisistas como etnicamente pertencentes 
a esta população cabocla12. Assim, além de bandidos, bandoleiros e ralé da área 

11  Os termos representação ou imaginário seriam, conceitualmente, mais corretos.
12  Aliás, causa certo espanto quando os membros das colunas maragatas revelam integrantes que escapam a 
este estereótipo, como aconteceu em Nova Petrópolis, quando se descobre que alguns dos integrantes eram, 
aparentemente, teuto-brasileiros, de modo que foram apelidados jocosamente de ‘wise hinre’ e ‘zwei gesichta’ 
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limítrofe, termos como ‘macacóides’13 também podiam ser usados para referir-
-se a estes que estavam à espreita para assaltar as colônias, que coincidentemente 
também pareciam ser, em sua maioria, para a população colonial, sempre um 
pouco mais escuros, ou seja, caboclos. Não por acaso, o articulista do Serra Post, 
cônscio da questão social de fundo ou não, mas externando um receio que aco-
metia muitas das comunidades coloniais na década de 20, comentava: “um pe-
queno grupo de caboclos armados é suficiente para saquear uma colônia grande, 
se esta não estiver preparada” ( Jornal Die Serra Post de 21.01.1927. MADP.).

Como quase trinta anos antes, mais uma vez a história engendra um confli-
to de colonos e caboclos. Os órgãos da imprensa regional em língua portuguesa 
e alemã, como o Correio Serrano e o Die Serra Post de Ijuí, contam uma his-
tória em que os colonos se organizaram contra o que sempre aparece referido, 
num discurso que se repete, como bandidos ou como bandoleiros, mas que bem 
podiam ser caboclos, ou seja, esta população primordial, lutando também por 
sua terra, ainda que esta luta apareça escamoteada pelos embates políticos que 
sacudiam o estado, dentre elas a Revolução de 1923. Todavia, talvez sem alterna-
tiva, ou instigados pelas autoridades, uma vez que esta solução não era das mais 
difíceis, os colonos fundam suas organizações de autodefesa, como é o caso da 
Liga de Defesa Colonial fundada em 1927, no povoado de Floresta. Era “uma 
associação de colonos de toda a região, com a finalidade de unirem para se defen-
derem das incursões dos bandoleiros que vinham atacando e roubando as suas 
propriedades”. A liderança da iniciativa coube a Achyles Caleffi, comerciante e 
industrialista, ligado a negócios madeireiros, provavelmente na ocasião ainda 
Vice-Intendente de Erechim, cargo para o qual fora eleito em 20 de julho de 
1924, o que sugere a complacência, para não dizer que houve um apoio efetivo, 
do poder público em relação a iniciativa. A Liga então formada compra armas, 
carabinas Winchester, para enfrentar os ditos grupos de bandoleiros (FONT, 
1983, p. 203; DUCATTI NETO, 1981, p. 129, 137-139).

(Contribuição ... Nova Petrópolis – Depoimentos, 1988, p. 240-241). Os dois termos em alemão, no dialeto 
hunzrück, significam, literalmente, traseiros brancos e duas caras.
13  A expressão foi utilizada pelo pastor evangélico luterano Kunert (Citado por GERTZ, 1995, p. 105), ao 
se referir a estes integrantes das colunas maragatas que atuavam em guerrilhas na região colonial próxima ao 
vale do Taquari, que escreveu: “Infelizmente foi possível ao tempo da revolução que na colônia italiana se 
instalasse um grande número de ‘moiteiros’ (‘heckenschlupfer’), mestiços de tipo macacóide, homens de olhos 
afundados e maltrapilhos, que apareciam por todo o lugar em que houvesse algo para saquear”.
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Assim sendo, a circulação de grupos de bandoleiros, ou mesmo bandidos, 
expressão usada com pouca parcimônia, em tese ligados aos processos sediciosos 
de 1923 e 1924, não é novidade. Dentre outros, existiriam ainda três grupos 
atuando na região do velho Erechim em 1926 fustigando os colonos: o bando 
de Gaudêncio dos Santos na região de São Valentim, o bando de João Inácio em 
torno de Lajeado Grande e o grupo comandado por José Calegari na região de 
Monte Alegre e Rio Carolina (DUCATTI NETO, 1981, p. 129, 137-139). A 
novidade da análise está em recolocar a atuação destes grupos em outra perspec-
tiva, tomando como pano de fundo a questão da posse da terra. Por isso, Caron 
e Tedesco (2012, p. 183-184) argumentam que, a despeito do grupo de João 
Inácio ser tratado tradicionalmente como bandoleiro, e seu movimento como 
uma sedição que resulta de desdobramento das revoluções de 23 e 24, na reali-
dade trata-se de uma situação social de luta pela terra: “a ação do grupo de João 
Inácio fica então diretamente ligada à questão da terra. Acreditando estarem 
defendendo seu direito de posse foi que pegaram em armas”. Da mesma forma 
Isabel Gritti (2020, p. 538) argumenta que Gaudêncio dos Santos e seus lide-
rados lutavam por uma causa maior: terra e trabalho. Como escreve a autora: 
“Verdade que Gaudêncio esteve envolvido no movimento de oposição a Borges 
de Medeiros, mas seu objetivo maior era terra para nela trabalharem, tanto que, 
em 1924, recusa continuar lutando ao lado dos caudilhos revolucionários”. Nes-
te mesmo sentido, cabe recontextualizar a ação de Leonel Rocha por ocasião da 
Revoluções de 1923 e 192414 na região de matas da Palmeira e do Alto Uruguai 
no Rio Grande do Sul.

Leonel Rocha

Leonel Rocha nasceu 13 de outubro de 1865, na localidade de Faxinal Silva 
Jorge, então distrito de Bom Retiro do Sul, parte do município de Taquari, e em 

14  Considerando o conceitual consagrado no campo das ciências humanas e sociais, designar estes eventos 
e processos como revoluções é inapropriado, para dizer o mínimo. Os termos guerra civil, ou movimento 
político e armado certamente são mais adequados. Entretanto, reproduz-se ao longo do texto a nomenclatura 
dada aos episódios por seus contemporâneos, qual seja, Revolução Federalista, Revolução de 1923 e Revo-
lução de 1924, e portanto, também a expressão de revolucionários para designar seus participantes. A razão 
é simples: sua recorrência nas fontes. Existem, obviamente, importantes clivagens políticas e ideológicas que 
diferenciam muitos dos ditos revolucionários que atuaram no período.
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1888, com 23 anos, transfere-se para 
Palmeira das Missões. Ali, vincula-se 
aos federalistas e envolvendo-se com 
a Revolução Federalista que explo-
de em 1893, inicia uma trajetória de 
participação em lutas armadas que se 
estenderá até 1932. Ainda 1893 foi 
nomeado por Prestes Guimarães15 
seu ajudante de ordens com o posto 
de major, e posteriormente é escala-
do para estabelecer as ligações com 
as tropas de Gumercindo Saraiva. Re-
tornando ao planalto após a morte de 
Saraiva, conseguiu reunir um piquete de cerca de 100 homens 
com o qual tenta a tomada de Palmeira das Missões, falhando o 
intento devido a superioridade numérica dos defensores da vila e, 
provavelmente o fator determinante, a debilidade de armas e mu-
nições de sua tropa, realidade comum aos maragatos. Em outra 
tentativa, submeteu-a a um cerco de 9 dias. Com a continuidade 
da guerra e permanecendo na região, acabou com uma coluna 
de mais de mil homens, irmanado nas tropas de Menna Barreto (ARDENGHI, 
2003, p. 118-122).

Ferreira Filho (1986, p. 117) escreve que Leonel Rocha, ao contrário dos 
demais caudilhos, homens que arregimentavam outros homens para suas causas 
e lutas políticas, não possuía origens aristocráticas nem se comportava como tal:

Todos os outros caudilhos foram fazendeiros ou, pelo menos, tropei-
ros. Isto quer dizer, homens a cavalo, homens de esporas, ligados às 
atividades pastoris. (...) Leonel Rocha representou outra categoria so-
cial. Era um pequeno agricultor, muito pobre, que trabalhava de enxa-
da em terras que nem lhe pertenciam. Não se achava integrado, nem 
por si, nem por sua ascendência, à aristocracia rural do Rio Grande.

15  Prestes Guimarães foi o principal comandante federalista da região de Passo Fundo e Alto Uruguai no 
contexto da Revolução de 1893-95. A atuação deste líder está registrada na obra de suas memorias, A Revo-
lução Federalista em cima da Serra (1892-1895) (1987).

Figura 1.
Leonel Rocha 

(1923).

Fonte:
Álbum dos 

Bandoleiros. 
Revolução Sul-
Riograndense. 

1923.
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Lurdes Ardenghi (2003, p. 189) afirma que a condição social de Leonel 
Rocha deve ser compreendida em relação ao contexto da época: certamente 
era pobre comparado aos oligarcas latifundiários com os quais se via aliado ou 
combatendo, mas comparado com o grosso da população, estava numa condição 
intermediária, certamente um remediado, com algumas posses, e mesmo traba-
lhando numa terra ainda arrendada, mantinha bom número de cabeças de gado. 
O envolvimento nas revoluções lhe custou boa parte do patrimônio, pois ‘não 
era daqueles que colhiam as glórias das guerras’. Despojado de uma instrução 
formal mais gabaritada, lia e escrevia bem e com desembaraço como atesta sua 
correspondência16.

Mais importante e notável foi sua legitimidade e liderança frente as popula-
ções desassistidas da região das matas do enorme município da Palmeira:

Se os fazendeiros o desprezavam, os roceiros viam nele um espe-
lho de seus próprios sentimentos, um depositário de suas insatis-
fações, de seus preconceitos e de suas vagas esperanças. E só por 
isso se explica o fato desse homem sem a mínima influência nas 
camadas dominantes, sem dinheiro, sem talento oratório, quase 
analfabeto, reunir sob seu comando, na Revolução de 23, quase 
mil combatentes que, nem todos, sabiam porque lutavam (FER-
REIRA FILHO, 1986, p. 118).

Tentando entender a complexidade do personagem histórico no contexto 
de sua atuação, Ardenghi (2003, p. 12-15), trabalha com as categorias de ‘poder 
do mato’ e ‘poder do campo’, distinção e enfrentamento que atravessa os con-
flitos do Rio Grande do Sul da última década do XIX até a década de 1930. O 

16  Nas palavras de Ferreira Filho (1986, p. 117-119), o caudilho Leonel Rocha “era pobre, semi-analfabeto e 
matuto”. Isto leva a crer que se deve- em parte, a este autor esta caracterização de Leonel Rocha como alguém 
humilde e desprovido de uma escolarização formal, o que o tornaria quase analfabeto. Entretanto, não há 
como não notar um certo preconceito com o personagem histórico, derivado de sua condição social ou da 
eventual opção pela defesa dos interesses de um segmento desassistido. A impressão ganha força se compa-
rado o verbete dedicado ao ‘caudilho a pé’ com aquele que versa sobre seu principal adversário na região da 
Palmeira, Vazulmiro Dutra, possuindo o autor o beneficio de ter sido contemporâneo, e talvez desfrutado do 
convívio, de ambos. Para dar conta do ilustre representante da oligarquia agrária que declinou de garantida 
carreira militar porque os rigores da caserna não lhe serviam, Ferreira Filho consome 28 páginas, entre uma 
linguagem bastante florida e um sem número de anedotas, ao passo que o líder popular é escrutinado em 3. 
Não deixa de se fazer notar a diferença no gasto de papel e tinta entre dois personagens tão opostos: um que 
se bateu por um ideal de melhoria social, ainda que difuso, outro que se notabilizou-principalmente na defesa 
dos interesses oligárquicos no Rio Grande do Sul.
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poder do campo é representado pelos estancieiros, identificados com as forças do 
situacionismo político, o Partido Republicano Riograndense – PRR, enquanto 
o poder do mato é representado pelos ervateiros, lavoureiros e chacareiros, em 
sua maioria caboclos, identificados com as forças da oposição política. Particu-
larmente na década de 20, as forças políticas do campo concentram-se, regio-
nalmente, em em torno da figura de Vazulmiro Dutra17 ao passo que no poder 
do mato tem importância o caudilho maragato Leonel Rocha, desfrutando do 
apoio de líderes políticos que se opunham ao grupo situacionista. A principal 
base de recrutamento de Leonel Rocha é a população cabocla, de ervateiros, da 
região da Várzea Grande, interior de Palmeira das Missões. Ou seja, este poder 
do mato, por meio da arregimentação de um contingente, foi notadamente mo-
bilizado na região serrana para a defesa da causa federalista, na década de 1890, 
e assisista nos anos 1920.

Em 1902, Leonel Rocha participou do chamado ‘”Levante de Palmeira”’, 
um conflito armado entre chimangos e maragatos que levou a morte de Valen-
tim Modesto e culminou um clima de perseguições e atritos entre as duas posi-
ções políticas e se via aumentado por medidas governamentais que disciplina-
vam a administração dos ervais públicos e a privatizavam as terras públicas que 
iam sendo destinadas a processos de colonização. Frente a agudização do clima 
de perseguições e conflitos, e arrolado no processo instaurado para punir os cul-
pados do levante, Leonel Rocha migrou para Argentina, onde permaneceu nove 
anos. Mas em 1916 o comparecimento a uma sessão da Câmara de Palmeira das 
Missões demonstra que o caudilho está novamente envolvido nas contendas so-
ciais e políticas da região.

Na década seguinte mantém-se a instabilidade e em 1922 novos episódios 
sinalizam para um barril de pólvora prestes a explodir. Em novembro daquele 
ano, Leonel está reunindo homens no interior do município, e em dezembro, 
com um bom contingente, nas contas de Mozart Pereira Soares (2004, p. 211) 
cerca de mil homens, que todavia estavam mal montados e pior ainda armados, 
acampou no Passo Grande. Conforme este mesmo pesquisador, em entrevista a 
Ardenghi (2003, p. 147), o primeiro combate da Revolução de 1923 foi o en-

17  As categorias de poder do mato e poder do campo também são utilizadas por Loiva Otero Félix na sua 
obra Coronelismo, borgismo e cooptação política (1996), que igualmente descortina muito da ação de 
Vazulmiro Dutra.
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contro das tropas legalistas com o grupamento de Leonel Rocha no Passo Gran-
de em janeiro de 1923.

Em 24 de janeiro Leonel Rocha tenta se apoderar de Palmeira das Missões, 
intento malogrado. De resto, no comando de uma coluna relativamente nume-
rosa mas debilmente armada, manteve-se na maior parte do tempo dentro das 
matas, saindo para ataques furtivos ainda que frequentes e em movimentos de 
guerrilha. Em maio esteve em Neu-Württemberg e em 04 de junho, numa ação 
de maiores proporções, suas tropas tentaram novamente tomar a vila de Palmei-
ra, defendida nesta ocasião por Vazulmiro Dutra. Outros combates marcaram 
a Revolução de 1923 na região com a participação de Leonel Rocha: Fazendi-
nha, Estancia Velha, São Bento, e o ataque ao trem de passageiros proveniente de 
Cruz Alta, em Pinheiro Marcado (Carazinho). Aproveitando-se da ausência das 
tropas de Firmino de Paula que estavam no encalço de Felipe Portinho, e talvez 
numa intenção de provocar sua atenção, ataca o sobrado da família Dumoncel 
em Santa Bárbara do Sul (então parte de Cruz Alta)18, onde havia farto depósito 
de armas, munições e outros gêneros.

As negociações pela paz, travadas no Castelo de Pedras Altas, no interior 
de Bagé, contaram com a participação deste caudilho. Para lá se dirigiu, passan-
do por Neu-Württemberg, que assaltara meses antes e Cruz Alta, onde foi efusi-
vamente recebido. No castelo de Assis Brasil, os principais generais libertadores, 
Leonel Rocha, Zeca Netto, Menna Barreto, Honório Lemes e Felipe Portinho 
participaram das deliberações que levaram a um acordo – o Pacto de Pedras Al-
tas – que pôs fim ao conflito. Ainda que não tenha agradado a todos os líderes 
insurgentes, e provavelmente dentre eles Leonel Rocha, Love (1975) considera 
que, ao contrário de 1895, quando a paz se dera com base na distinção de ven-
cidos e vencedores, o conflito de 1923 encerrava-se num “acordo entre iguais”. 
Acertada a paz, ainda que o objetivo principal, a deposição de Borges, não tenha 
sido alcançado, e como o caudilho serrano não pretendia ser uma voz dissonante 
em meio a maioria dos outros líderes maragatos, dissolve “suas tropas, ocultando 
o armamento prestável, como era comum” (ARDENGHI, 2003, p. 151).

18  Este ataque ao sobrado de uma das tradicionais famílias de oligarcas da região de Cruz Alta pode ter 
servido de inspiração ao escritor Érico Veríssimo, que imortalizou a situação no romance O tempo e o Vvn-
to (1997). Por outro lado, esta ação evidencia o que parece ter sido o principal papel tático cumprido por 
Leonel Rocha, ou seja, manter as tropas de Firmino de Paula presas na região serrana.
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Em 1924, em termos de contexto regional, ocorre a afirmação de Vazulmi-
ro Dutra como chefe político regional dentro dos quadros do PRR, enquanto 
que os outros coronéis estão desarticulados e/ou cooptados (FÉLIX, 1996, p. 
167-168). A despeito do acordo de paz, Leonel Rocha vê-se perseguido pelos 
detentores do poder: conforme o depoimento de um dos seus filhos, seu sítio foi 
destruído e sua casa queimada (Citado por ARDENGHI, 2003, p. 169). Parece 
que migrou mais uma vez para Argentina, talvez lá permanecendo no primei-
ro semestre de 1924. Entretanto, no cenário deste ano aparecem emaranhados 
o envolvimento do ‘caudilho a pé’ com os conflitos pela terra protagonizados 
pelos caboclos na região do alto Uruguai e os levantes dos tenentes da região 
missioneira. Os acontecimentos são confusos e a precisão cronológica revela-se 
problemática, mas mesmo assim, é possível tentar uma aproximação com os fatos 
e buscar uma interpretação.

A situação particularmente conturbada da fazenda Sarandi chegara até 
Leonel Rocha e as autoridades acreditavam que o mesmo se preparava para in-
tervir. Carlos Torres Gonçalves, longevo chefe da Diretoria de Terras e Colo-
nização – DTC, que se encontrava em Passo Fundo, teria sido informado pelo 
Intendente Nicolau Vergueiro, juntamente com o encarregado da Colônia Sa-
randi, Armínio Silva, de “graves ameaças” à perturbação da ordem que estavam 
na eminencia de ocorrer na localidade. Remete então a Porto Alegre um telegra-
ma relatando a situação:

Cerca de noventa homens armados sob direcção de Leonel Rocha, 
ameaçam atacar turma medição fazenda e em seguida povoado Sa-
randy, séde da colonia. Município não dispõe força e sexto Corpo 
Provisório está em pé de marcha para Paraná, com effectivo com-
pleto. Agrimensor Luiz Magalhães, empregado da Colonia Saran-
dy, está entrincheirado com 25 homens mal armados, em attitude 
defensiva (Citado por ARDENGHI, 2003, p. 174).

Entendendo a gravidade da situação, Torres Gonçalves consegue articular 
um encontro com Leonel Rocha, que deveria ter lugar em Palmeira das Missões. 
Em correspondência posterior, informa que o encontro de fato ocorreu em Pal-
meira e que “Leonel Rocha declarou concordar com as medidas propostas”, que 
foram principalmente a transferência de um grupo de famílias de caboclos, cerca 
de 15 a 30, aquelas mais indispostas com os trabalhos da colonizadora.
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O depoimento de Frederico Westphalen, então Intendente Municipal de 
Palmeira das Missões, prestado nos termos do inquérito policial aberto para 
apurar os acontecimentos da Revolução de 1924, informa que em fins de ou-
tubro de 1924, no interior do município, “Leonel Rocha, em combinação com 
o Batalhão Ferroviário, estacionado em Santo Ângelo, começou a reunir gente, 
afim de dar início a um movimento revolucionário” (Citado por ARDENGHI, 
2003, p. 171). Logo em seguida, a frente de mais ou menos 200 homens, em 
24 de novembro, atacou a colonização particular de Xingu, travando combate 
com a força organizada e comandada por Oscar Luiz Meissinger, chefe daquela 
colônia. No decorrer da luta foi incendiada a casa e o galpão de Meisinger. Este 
conseguiu evadir-se para o mato, onde escondeu a família e objetos, retornando 
para enfrentar o grupo assaltante, resultando nisso vários feridos, inclusive ele 
próprio com uma bala e o filho Kurt com três. Eles permaneceram ainda três 
dias no mato a espera de auxílio.  Leonel Rocha então garantiu a segurança dos 
oponentes, bem como a remoção do grupo para Palmeira e Neu-Württemberg, 
pondo um fim na situação ( Jornal Die Serra Post de 28.11.1924. Recorte. Pasta 
Selbstschutz. MAHP.).

Em seguida, as forças rebeldes atacaram no dia 12 de novembro de 1924 a 
colonização particular “Sarandy” e, após rápida escaramuça, dela se apossaram. 
Decerto, apesar da intervenção do governo estadual, a problemática da medição 
das terras envolvendo a colonizadora, os colonos e os caboclos não era possí-
vel de ser solucionada com a saída de algumas famílias, de modo que Leonel 
Rocha, juntamente com Primo Savoldi e Ângelo Giordani, líderes dos esforços 
contra a colonizadora, invadiram a vila de Sarandi à frente de um piquete de 450 
homens. Ao que parece, a captura dos dirigentes da colonizadora constitui-se 
num dos objetivos da empreitada, senão o principal. Foi, portanto, uma ação em 
apoio aos caboclos da região que se opunham a medição das terras operada pela 
colonizadora (ARDENGHI, 2003, p. 171-173).

De Sarandi, Leonel Rocha partiu para outra colônia particular da região, 
“Tesouras”, que foi atacada e tomada depois de uma renhida batalha com dura-
ção superior a 3 horas. Os mais de trinta homens que defendiam a colônia foram 
brigados a baterem em retirada, morrendo neste episódio cerca de 4 pessoas.

Após as poucas escaramuças que os revolucionários de 1924 protagoniza-
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ram, malogradas em sua maioria, estes tomaram dois caminhos: a Coluna Prestes 
propriamente dita rumou ao centro do país, passando por Porto Feliz (Santa Ca-
tarina), enquanto que os revolucionários ‘civis’, na verdade as colunas maragatas/
assisistas oriundas da Revolução de 23, principalmente as Leonel Rocha, Honó-
rio Lemes e Zeca Netto19, perseguidas e sem condições de sustentarem-se onde 
quer que fosse, acabaram buscando o refúgio possível, em geral além das frontei-
ras. Leonel Rocha viu-se compelido a buscar abrigo na Argentina, mais uma vez.

Ainda que os fatos de 1924 sejam aparentemente relacionados ao processo 
sedicioso do tenentismo e da organização da Coluna Prestes, com o qual aquele 
líder se envolvera, acertadamente Ardenghi (2003, p. 196) observa que os luga-
res atacados por Leonel Rocha são as áreas de colonização operadas por compa-
nhias particulares e onde habitava uma população primordial de caboclos que se 
viam em situação de perder as terras que ocupavam. Trata-se de uma população 
com a qual Leonel Rocha se ligava, dentre a qual quase sempre recrutara a maior 
parte dos seus combatentes e, nas circunstâncias expostas, parece evidente que 
pretendia defender.

Entretanto, a saída de Leonel Rocha da região do Alto Uruguai, dado que 
sua presença impunha algum respeito pelo contingente que poderia mobilizar, 
acabou trágica para os caboclos da Sarandi, fenômeno que Ardenghi (2003, p. 
197) explica como a desmobilização do ‘poder do mato’, de certa forma uma 
decorrência dos resultados da Revolução de 1923. Assim, no período posterior 
a invasão da vila, a reação acontece por meio e obra de comandados da Coloni-
zadora, com apoio governamental, que perseguem a população cabocla, incen-
deiam suas moradias, cometem assassinatos e obrigam a maior parte a evadir-se 
da região (RÜCKERT, 1997). O relato de Almedoro Vencato (1994, p. 90) é 
mais detalhado, ainda que aterrador:

[...] começou, então, a vindita dos chimangos: Carlos Sbaraini e 
outros companheiros foram encarregados pela Cia. Colonizadora 

19  Dos generais maragatos/assisistas, Honório Lemes de fato juntou sua coluna com as tropas dos militares 
rebelados das Missões, sendo esta junção responsável, em boa parte, pela adoção por parte de Prestes, das 
táticas de guerra à gaucha implementadas pela Coluna Prestes no seu deslocamento (MACAULAY, 1977). 
Leonel Rocha tinha intenção de encontrar-se com a coluna, mas os contratempos e os obstáculos que en-
controu no seu movimento, sendo o principal deles Vazulmiro Dutra com numerosa tropa estacionada nas 
imediações de Porto Feliz, acabaram malogrando o intento.
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para efetuar a eliminação dos ranchos de caboclos e seus ocupan-
tes a ferro e fogo, pagando-se certya quantia pelo destruído: o des-
pejo era feito a tiros e os que não fugiam eram apagados. Os que 
não conseguiam fugir pra as matas eram mortos e jogados no rio 
da Várzea. Há algo decididamente fantástico: destas empreitadas, 
era costume trazer as orelhas dos caboclos, atadas aos tentos dos 
arreios. O trabalho era recompensado pelo número de pares de 
orelhas contados, junto à sede da Cia. Colonizadora, quando do 
retorno do grupo.

O ano de 1926 encontra Leonel Rocha na Argentina conspirando a revo-
lução do momento. O relato do padre Hickmann transcreve a fala que teria sido 
do próprio caudilho:

Esta revolução de 1926, fiz no Contestado de Santa Catarina. 
Foi a mais braba de todas. Estava eu nesta ocasião imigrado na 
Argentina; quem estava preparando a revolução na Argentina era 
o General Zeca Neto, depois passou para o General Isidoro. Fui 
quatro vezes conferenciar com eles, primeiro em Casseiros, depois 
em Passo dos Libres. Acertamos bem os planos e o General [pro-
vavelmente Isidoro] disse: ‘revolução bem preparada como esta, 
não houve; falhando a metade, ainda temos demais’. Finalmente 
[No final] falhou tudo (Citado por ARDENGHI, 2003, p. 182).

Mesmo assim, em apoio ao movimento dos irmãos Etchegoyen em San-
ta Maria20, Leonel Rocha, a exemplo de Zeca Netto naquela região, levanta 
alguns homens em Palmeira, mas acossado pelas forças legalistas, logo segue a 
leste, travando combate em Bom Jesus, sendo derrotado. Ruma para Porto Feliz, 
surpreendendo a população local em 7 de novembro de 1926, sitiando a vila 

20  “A revolta articulada por Isidoro Dias Lopes previa o levante das guarnições de Santa Maria e da fronteira, 
bem como os exércitos recrutados entre os exilados no Uruguai e Argentina. No entanto, o plano foi desco-
berto, provocando ‘uma assincronia de ataques que levou os planos ao fracasso’. As guarnições de Bagé, São 
Gabriel e Santa Maria precipitaram-se e lançaram-se a campo, sem o apoio dos demais contingentes, a não 
ser o de Zeca Neto. Sob seu comando, instituiu-se um pequeno exército, contando com um grupo militar de 
Santa Maria, sob a chefia dos irmãos Etchegoyen, e de São Gabriel, sob as ordens do Sargento Walter Correa 
da Silva, tendo que enfrentar as milícias estaduais comandadas pessoalmente por Oswaldo Aranha. Zeca Neto 
venceu a batalha em Seyval, mas teve grandes desfalques, ficando ‘debilitado para outros possíveis combates, 
não lhe restou outra alternativa senão perambular quase dois meses pela campanha e voltar para o Uruguai’. 
Esse insucesso parece ter afetado todo o movimento e a entrada de Prestes, na Bolívia, e de Zeca Neto, no 
Uruguai, ocorrem quase simultaneamente, em fins de 1926 e início de 1927” (ARDENGHI, 2003, p. 165).
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com um agrupamento de 80 a 100 homens, fazendo o mesmo em Porto Novo. 
Necessitando de gêneros variados, as tropas se puseram a revistar as localidades 
em busca de “cavalgaduras, armas e utensílios de proveito. Nesse ínterim os ho-
mens da Autodefesa [de Porto Feliz] combinaram um ataque ao acampamento 
de Leonel com granadas de mão fabricadas há poucos dias na funilaria de Her-
mann Goetz” (KOELLN, 1980, p. 60-61), mas o ataque é frustrado. De Porto 
Feliz, rumou para Barracão, depois Palmas e Pato Branco, onde foi atacado por 
um destacamento do exército. Recompõe-se e segue, passando por lugares como 
Guarapuava, São Joaquim, Lajes e adentrando no Rio Grande do Sul por Bom 
Jesus. No combate de Urubici lhe restaram 15 homens, o resto desbaratara-se na 
epopeica jornada. Passando por Erechim, atravessou o rio Uruguai e internou-se 
na Argentina (ARDENGHI, 2003, p. 182). Ferreira Filho (1986, p. 119) des-
creve este período de luta:

Não se podendo sustentar em seu campo predileto de ação, as 
matas de Palmeira, transpõe o rio Uruguai e sobe pela margem 
catarinense, numa caminhada sem objetivo (...) Estava em campo 
limpo, fora de seus hábitos e em zona estranha a todos os compo-
nentes de sua coluna.

Por ocasião dos preparativos do movimento armado que desembocaria 
na chamada Revolução de 30, Leonel Rocha foi procurado na Argentina por 
emissários de Oswaldo Aranha. Retorna a Palmeira, mas chega depois que 
tudo estava encerrado. Envolve-se na luta política local e participa ainda da 
refrega contra a revolta constitucionalista de 32, sendo enviado até o Paraná. 
Depois, foi nomeado por Flores da Cunha chefe dos guardas florestais de Ere-
chim, cargo no qual aposentou-se em 1938. Faleceu em 20 de dezembro de 
1947, aos 82 anos.

A inflexão de alguns dos libertadores em 1924 
e Leonel Rocha

Vários autores como Antonacci (1981), Kieling (1984) e Ardenghi (2003) 
apontam que no tratado de Pedras Altas iniciou o rearranjo das elites gaúchas 
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em torno do funcionamento do poder. Com a revisão da constituição castilhista, 
aquele controle quase absoluto do Partido Republicano Rio-Grandense – PRR, 
sobre a máquina estadual entrou em declínio e outros setores da classe dominan-
te gaúcha antes alijados passaram a ter acesso nas decisões. No entanto, se por 
um lado a paz de Pedras Altas atendia aos interesses da classe dominante, “não 
resolveu os motivos subjacentes, que nem mesmo eram explicitados pelos fede-
ralistas que compunham o poder do mato na área do município de Palmeira. A 
luta armada não cessa na região, e Leonel Rocha aparece, ora atuando em con-
frontos de terra e disputas locais, ora aproximando-se do movimento tenentista 
no período de 1924 a 1927” (ARDENGHI, 2003, p. 161-162). Ou dizendo de 
outra forma, o acordo entre iguais que teria ocorrido em Pedras Altas não faria o 
mesmo sentido para todo mundo, uma vez que nem todos eram tão iguais assim.

Por isso, com a eclosão das revoltas tenentistas de 1924, a despeito de uma 
ambiguidade inicial que dá a impressão de que os libertadores não sabiam se 
apoiavam os tenentes ou o governo Arthur Bernardes21, logo alguns dos princi-
pais generais maragatos – Leonel Rocha, Zeca Netto, Honório Lemes e Felipe 
Portinho - estavam envolvidos com o levante tenentista na região missioneira, 
desenvolvendo ações de apoio a Coluna Prestes. Assim, Rodrigo Dal Forno 
(2017, p. 167-170) formula o raciocínio de que a postura inicialmente favorá-
vel ao governo seria mais um despiste para camuflar articulações que vinham 
acontecendo a mais tempo que aproximavam os revolucionários de 1923 com os 
tenentes22, do que exatamente uma indecisão. Como estavam insatisfeitos com o 
desenlace do conflito do ano anterior e com os termos do Pacto de Pedras Altas, 
o levante tenentista abria uma nova oportunidade de pegar em armas contra o 
governo Borges. Lhes interessava, por várias razões, persistir na luta contra Bor-
ges de Medeiros. Por conta destas articulações, o próprio Leonel Rocha teria 
participado de conversações no mês de maio de 1924, em Pelotas, na companhia 

21  Logo que eclodiu o levante dos tenentes em São Paulo, os deputados da bancada federalista do Rio Gran-
de do Sul, com exceção de Batista Luzardo, se manifestarem em apoio ao governo. Do mesmo modo, alguns 
dos antigos chefes maragatos de 1923 telegrafaram a Arthur Bernardes, “reafirmando solidariedade e ofere-
cendo seus serviços”. Para tanto, Felipe Portinho e Leonel Rocha estariam arregimentando gente em torno 
de Passo Fundo e Erechim, enquanto Honório Lemes fazia o mesmo na campanha. Mas sem demora seus 
eventuais préstimos foram dispensados (DAL FORNO, 2017, p. 165).
22  Este raciocínio também faz Loiva Otero Félix (1996, p. 167), ao defender que desde maio de 1924 era 
possível perceber na região norte do estado prenúncios do eminente levante.
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de Zeca Netto e outros libertadores, tendo dali partido para Pedras Altas para 
tratar com Assis Brasil. Outras reuniões, entre agosto e outubro mantiveram as 
articulações e delas partiram ordens para que Honório Lemes e Leonel Rocha 
iniciassem movimentações para apoiar o levante inicialmente marcado para 7 de 
setembro.  Malograda a data, redefiniram o levante para outubro.

Conforme Rodrigo Dal Forno (2017, p. 170), a aproximação com os tenen-
tes trouxe vantagens e desvantagens para os libertadores que a implementaram. A 
principal vantagem foi uma projeção política num espectro ampliado, alargando 
os horizontes de atuação do movimento. Mas por outro lado, acabou por trazer a 
tona diferenças em meio as oposições regionais, indicando que não se tratava de 
um movimento de todo uniforme, além de causar o distanciamento e exílio de 
algumas lideranças, dentre elas Leonel Rocha, um dos que desenvolvia conexões 
populares importantes. Entretanto, escapa da análise o eventual atrativo exercido 
sobre estas lideranças das críticas as oligarquias que monopolizavam o poder e 
as propostas, ainda que nebulosas e incertas, de uma reforma política que eram 
defendidas pelos tenentes. Por certo exerceram algum, tanto que intentaram uma 
aproximação com eles. Do mesmo modo, poder-se-ia especular o quanto o pro-
grama dos libertadores estava se mostrando insuficiente para as aspirações, ainda 
que difusas, de lideranças que bem ou mal representavam interesses para além de 
grupos oligárquicos eventualmente alijados do poder. Entretanto, é uma questão 
a espera de estudos mais profundos. Contudo, a questão de um eventual progra-
ma agrário dos tenentes não parece ter se descortinado, senão mais tarde, nos 
anos 30, com limites estreitos e evidentes, e bifurcado em duas veias.

Se é notável a mobilização dos caboclos, o ‘poder do mato’, para a causa fe-
deralista, verifica-se uma incipiente mobilização do poder do mato para a defesa 
de seus próprios interesses, ainda que carecendo de maiores desenvolvimentos, 
que só viriam a ocorrer 20 ou mesmo 40 anos depois. Alguns dos episódios pro-
tagonizados por Leonel Rocha, em especial os ataques às áreas de algumas colo-
nizadoras no Alto Uruguai, podem ser situados dentro de uma série de levantes 
de caboclos, sendo inegáveis os vínculos que aproximavam o caudilho “dos ex-
cluídos do processo de regularização da posse da terra” (ARDENGHI, 2003, 
p. 188). Como definiu acertadamente Ferreira Filho (1986, p. 119), os seus o 
fizeram de instrumento de sua luta.
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Por fim, cumpre assinalar a importância da questão postulada por Arden-
ghi (2003, p. 188), que indaga sobre o que queria Leonel Rocha, ou, colocada 
de outra forma, porque lutou Leonel Rocha? Ou ainda, o que era este ideal de 
Leonel Rocha23? Parece existir neste complexo personagem histórico um genuí-
no desejo de melhoria social, ainda que difuso, para os segmentos desfavoreci-
dos pela sociedade, especialmente os caboclos do Alto Uruguai, desapossados 
da terra.

De resto, a resposta ainda está inconclusa, por duas razões fundamentais. A 
primeira, porque as fontes conhecidas são insuficientes e não foram descobertas 
outras que eventualmente pudessem descortinar melhor este personagem histó-
rico, revelando suas intenções ou razões para muitas de suas escolhas. A segun-
da razão é a ambiguidade própria de sua condição de simultaneamente ser uma 
liderança regional de um campo político, dos federalistas ou libertadores, com 
notórias ligações com a oligarquia agrária, e uma liderança popular com sólido 
reconhecimento pela população cabocla das matas do Alto Uruguai, ou seja, do 
chamado ‘poder do mato’. Leonel Rocha, o caudilho a pé, ou sem terra, transitou 
entre estes dois segmentos, ainda que pareça ter optado pelo último.
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Pedro Santin é o sujeito histórico central deste texto e, em torno 
dele, discorremos sobre a revolta de colonos posseiros no sudoeste do Paraná, 
em 1957, contra as arbitrariedades cometidas por empresas colonizadoras e seus 
jagunços na tentativa de expulsar ou obrigar os colonos posseiros a pagar pelas 
terras em que viviam. Para alguns, Pedro Santin era um bandido, ao passo que 
para outros era visto como herói e defensor da causa dos colonos posseiros da re-
gião de fronteira com a Argentina, entre Capanema e Santo Antônio do Sudoes-
te. A partir dos escritos de Eric Hobsbawm sobre banditismo social procuramos 
refletir sobre Pedro Santin na condição de bandido social e, para isso, além do 
diálogo com a historiografia sobre a revolta de 1957, utilizamos como corpus 
documental o romance histórico “Os dias do demônio” (1995) de Roberto Go-
mes; a peça teatral “A Revolta dos Posseiros, Sudoeste do Paraná, 1957” (2007) 
escrita por Ivo Pegoraro e; o livro de poemas “Quando o verão chegar” (2011) de 
Juremy de La Rosa. Ainda que produzidos com base em documentos históricos 
e da memória oral, estes escritos foram redigidos décadas depois dos aconteci-
mentos e, intencionalmente ou não, cristalizaram na memória local e regional 
alguns personagens históricos. Neste caso, a literatura local e regional tornou-se 
uma espécie de arquivos histórico.

Pedro Santin, um bandido 
social na Revolta de 1957

(Sudoeste do Paraná)

Jaci Poli
Antonio Marcos Myskiw
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O texto foi dividido em três movimentos. No primeiro, apresentamos 
uma contextualização histórica dos embates jurídicos e as articulações políti-
cas em torno da posse e titulação das terras da Gleba Missões e parte da Gleba 
Chopim, que ao longo de décadas se arrastaram na justiça ao mesmo tempo em 
que a colonização das terras passou a ser objeto de atenção da Colônia Agrícola 
Nacional General Osório (CANGO) como projeto do Governo Federal e de 
empresas de colonização privadas alegando supostos direitos sobre as terras. 
Noutro movimento, apresentamos um esboço biográfico de Pedro Santin que 
vivenciou, ao seu modo, a Revolta de 1957, mais precisamente os acontecimen-
tos ocorridos na fronteira com a Argentina, entre Capanema e Santo Antônio 
do Sudoeste. Ele era um fronteiriço que viveu à margem da sociedade por ser 
considerado um foragido da lei, um marginal, um bandido segundo a Justiça do 
Rio Grande do Sul. No decorrer deste texto, verificar-se-á, que este “bandido” 
teve papel relevante na organização das ações de resistência dos colonos pos-
seiros contra os jagunços das empresas colonizadoras. No terceiro movimento, 
exploramos as memórias em torno de Pedro Santin em três documentos: um 
romance histórico, uma peça teatral e um livro de poemas, cada qual com suas 
particularidades que possibilitam ao historiador perceber o personagem Pedro 
Santin e a Revolta de 1957 por diferentes ângulos.  

Contextualizando a Revolta de 1957

Uma versão das origens do conflito agrário que eclodiu no Sudoeste do 
Paraná em 1957 foi produzida pelo historiador Ruy Wachowicz (1987). Segun-
do este historiador, em fins do século XIX o empresário catarinense José Rupp 
obteve do governo de Santa Catarina uma concessão para explorar erva-mate e 
madeira no oeste e noroeste catarinense, que, naquela época, tinham fronteiras 
indefinidas com o Paraná. Em 1917, após a definição dos limites entre Paraná e 
Santa Catarina, o governo do Paraná reconheceu o direito da Companhia Estra-
da de Ferro São Paulo-Rio Grande (CEFSP-RG) sobre as terras recebidas do go-
verno federal e mais 2.100.000 hectares de terras que foram tituladas em 1920. 
Dentre as áreas de terras tituladas estavam as glebas Missões e Chopim, no su-
doeste do Paraná. Ainda em 1920, a CEFSP-RG entrou com uma ação judicial 
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contra José Rupp e conseguiu anular as concessões de posses a ele atribuídas pelo 
governo catarinense. Em seguida, a CEFSP-RG transferiu os contratos selados 
com o governo do Paraná para a construção do ramal ferroviário Guarapuava-
-Foz do Iguaçu, assim como as concessões e títulos de terras para a Companhia 
Brasileira de Viação e Comércio (Braviaco). Em 1925, após impetrar ação contra 
a Braviaco, José Rupp conseguiu reconhecer direito de exploração e posse sobre 
a gleba Missões. Mais tarde, José Rupp obteve nova vitória em ação indenizatória 
contra a CEFSP-RG pelo tempo que ficou impossibilitado de explorar as áreas 
em litígio. Rupp conseguiu também penhorar várias áreas que pertenciam ao pa-
trimônio da referida empresa férrea. Em 1945, a União moveu ação de embargo 
contra José Rupp alegando que os bens da CEFSP-RG e da Braviaco pertenciam 
à União, e, por serem bens públicos, eram impenhoráveis. (WACHOWICZ, 
1987, p. 146 a 149; ABRAMOWAY, 1981, p. 44; GOMES, 2005, p. 34)

Com a publicação do Decreto n.o 300, de 30 de novembro de 1930, o re-
cém-nomeado interventor no Paraná, o general Mário Tourinho, fez retornar ao 
domínio do estado do Paraná várias glebas de terras tituladas a empresas férreas 
e a particulares, por quebra e cancelamento de contratos. A gleba Missões, titu-
lada à CEFSP-RG e repassada à Braviaco, passou a fazer parte do patrimônio do 
estado do Paraná. Ignorando essa ação, a União, em 1940, baixou o Decreto-Lei 
no 2.037, de 8 de março de 1940, incorporando ao patrimônio da União todos 
os bens da CEFSP-RG, que incluíam as glebas Missões e Chopim. Para gerir os 
bens incorporados, o governo federal criou a Superintendência das Empresas 
Incorporadas ao Patrimônio da União (SEIPU). O governo do Paraná entrou 
com uma ação de embargo contra a União, alegando ter se apropriado da gleba 
Missões indevidamente. A União, por sua vez, alegava que a gleba Missões ficava 
dentro da faixa de fronteira internacional (66 km) e que teria sido erro do gover-
no paranaense ter expedido títulos de domínio sobre aquela área. No decorrer 
deste embate jurídico entre a União e o governo do Paraná, foi criado o Terri-
tório Federal do Iguaçu e a Colônia Agrícola Nacional General Osório (CAN-
GO) (WACHOWICZ, 1987, p. 144), que passou a receber e assentar colonos 
migrantes. Nos relatórios da CANGO não consta terem sido expedidos títulos 
definitivos de terras aos colonos nacionais. Ruy Wachowicz (1987, p. 146) apon-
ta que a CANGO expediu, durante algum tempo, documentos provisórios, 
atestando aos colonos a posse das terras em que foram assentados.
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Os embates jurídicos em torno da gleba Missões e Chopim despertaram o 
interesse de empresários e políticos paranaenses, catarinenses e gaúchos no início 
da década de 1950, período de eleições para distintos cargos públicos federais e 
estaduais. As articulações políticas no interior do Partido Social Democrático 
(PSD), da União Democrática Nacional (UDN) e do Partido Trabalhista Brasi-
leiro (PTB) resultaram na criação (ou reestruturação) de duas empresas coloni-
zadoras: a Pinho e Terras Ltda. e a Clevelândia Industrial e Territorial Limitada 
(Citla). Iria Zanoni Gomes (2005, 36) aponta que em meados de 1950, José 
Rupp transferiu seus supostos direitos sobre o patrimônio da CEFSP-RG para 
a Citla, que, através de seu principal sócio acionista, Mário Fontana, conseguiu 
(via articulação política) reconhecer seu direito junto à SEIPU, obtendo a es-
critura da gleba Missões e parte da gleba Chopim. Nesse acordo, o território da 
CANGO, incluindo as áreas em que foram assentados colonos nacionais e as 
áreas ocupadas por posseiros, além de comunidades e sedes distritais das vilas de 
Rio Marrecas, Capanema e Santo Antônio, foram tituladas à Citla.

Alguns dias depois, o procurador da República Ademar Vidal pediu anula-
ção da escritura assinada pela Seipu em favor da Citla. Com isso, o Conselho de 
Segurança Nacional expediu ofício a todos os cartórios de registros de imóveis 
do Paraná e Santa Catarina para que não lavrassem a escritura da Citla. Com a 
negativa apresentada pelo cartório de Clevelândia, os deputados vinculados ao 
PSD e ao governo Lupion, conseguiram aprovar o desmembramento do cartório 
de Clevelândia. Foi instalado um cartório de registro de imóveis em Santo Antô-
nio do Sudoeste, onde a escritura da Citla foi transcrita e registrada. O referido 
Cartório, em seguida, foi fechado. Em poucos dias, a Citla instalou escritórios 
em vila Rio Marrecas (Francisco Beltrão) e em Santo Antônio do Sudoeste, dan-
do início à exploração de madeiras e ao comércio de terras (WACHOWICZ, 
1987, p. 151-153).

Frente a este embate jurídico e político, as atividades da CANGO refe-
rentes ao assentamento de novos colonos nacionais foram paralisadas, prejudi-
cando consideravelmente o projeto original desenhado durante o primeiro go-
verno Vargas. A migração de colonos oriundos do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, no entanto, aumentava ano a ano. A Citla, impedida juridicamente de 
vender terras a colonos, passou a fazer pressão junto aos posseiros instalados pela 
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CANGO. Ações de despejo, expulsões, violências físicas e psicológicas passaram 
a ser constantes com o intuito de que pagassem à Citla pelas terras que estavam 
assentados ou as desocupassem para serem comercializadas a outras famílias 
de colonos. A CANGO, visando proteger seus interesses e salvaguardar os 
direitos de colonos e posseiros por ela assentados, passou a instigar os posseiros a 
reivindicar e resistir às ações da Citla. Encontraram apoio no governo do Paraná, 
que entre 1951 e 1955, foi governado por Bento Munhoz da Rocha Neto (PTB), 
aliado do então presidente da república, Getúlio Vargas. Por meio da Portaria no 
419, de 02 de junho de 1952, o governo do Paraná proibiu que fossem recolhi-
dos os Impostos sobre a Transmissão de Propriedade (Sisa) emitidos pela Citla 
(GOMES, 2005, p. 39).

Em 1954, a CANGO foi desligada da Divisão de Terras e Colonização, do 
Ministério da Agricultura, passando à tutela do Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Imigração (INIC). Segundo o memorialista Rubens Martins (que, em 1954 
era prefeito de Francisco Beltrão), a Colônia Agrícola Nacional General Osório 
passou a ser denominada de Núcleo Colonial General Osório. O prejuízo aos 
colonos e posseiros assentados foi enorme, sinaliza Martins (1986, p. 318). O 
novo contexto que se apresentava aos colonos nacionais e posseiros cadastrados 
pela Colônia Agrícola Nacional General Osório, interferiu diretamente em seus 
modos de vida. Os tempos de incertezas e de tensão que marcavam presença de-
vido à indefinição da problemática agrária, somados às mudanças advindas com 
a tutela do INIC, fizeram colonos e posseiros se sentirem desamparados pela lei 
e pelo governo. Resistir às investidas das companhias colonizadoras era o que 
lhes restava fazer.

Com a eleição para o segundo mandato de Moisés Lupion ao governo do 
Paraná, em 1955, com denso apoio da Citla, a Portaria no 419 foi revogada. Para 
tentar recuperar o tempo perdido e os investimentos, a Citla vendeu à Compa-
nhia Comercial Agrícola Paraná Ltda. (Comercial), 21.000 alqueires na região 
de Verê; e à Companhia Colonizadora Apucarana Ltda. (Apucarana), 6.000 al-
queires na fronteira com a Argentina. A historiografia que trata do Conflito de 
1957, no sudoeste do Paraná, é unânime em afirmar que a atuação dessas duas 
novas empresas colonizadoras nas glebas Missões e Chopim levou ao aumento 
das intimidações, violências e morte de posseiros e colonos que resistiam em as-
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sinar notas promissórias e contratos de compra e venda de terras. A tensão au-
mentou. Os posseiros tiveram apoio dos colonos sulistas ao perceberem a inércia 
da polícia civil e militar contra os jagunços a serviço das empresas colonizadoras. 
A impunidade passou a fazer parte do cotidiano. As atrocidades cometidas por 
jagunços entre os meses de abril e setembro de 1957, em distintos municípios da 
região sudoeste levaram à eclosão da revolta coletiva em outubro do mesmo ano, 
contra as empresas colonizadoras e seus jagunços.

É necessário salientar é que a Revolta de 1957 na região de fronteira com 
a Argentina passou por um processo de organização não formalizada. Foram 
organizados grupos de camponeses que se agrupavam ao redor de lideranças lo-
cais, normalmente em função da relação de proximidade e confiança, atuando 
de forma coletiva a partir da convocação dessas lideranças. Entre as lideranças 
dos grupos de resistência camponesa constituídos na fronteira com a Argenti-
na entre Capanema e Santo Antônio do Sudoeste foram citados Pedro Silveira, 
Pedro Santin, Jacó Zambosco, Pedro Pinto e Vito Darci. Eles mantinham a co-
municação através de mensageiros que chamavam as pessoas e as avisavam sobre 
as ações de defesa e vigilância. É necessário uma investigação mais densa sobre 
as razões da constituição dessas lideranças tendo em vista que eram respeitadas 
localmente e integravam uma articulação regional para o enfrentamento à ações 
violentas das empresas colonizadoras. Esta dinâmica de organização dos colo-
nos posseiros provocou uma reação das colonizadoras, que passaram a ter mais 
cautela nos enfrentamentos e, quando agiam, o faziam se precavendo para não 
serem surpreendidas pela reação dos colonos posseiros.

Pedro Santin, um esboço biográfico

São escassas as informações sobre Pedro Santin. Sabe-se, pela memória 
oral de antigos habitantes da região de fronteira, que Pedro Santin migrou de 
Guaporé/RS para Capanema/PR em 1952 e que teria negociado uma porção 
de terras com um caboclo posseiro. Santin, a exemplo de milhares de outros co-
lonos gaúchos, tornou-se um colono posseiro. Em 1956, Pedro Santin teria se 
envolvido numa discussão seguida de agressões físicas contra alguns jagunços 
da companhia colonizadora Apucarana em função do tratamento dado à sua 
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esposa e aos filhos de seus vizinhos quando de uma “visita” à posse de terras de 
Santin em Lageado Grande. Na medida em que a tensão, a violência e a morte 
de colonos posseiros passaram a ser mais frequentes, Pedro Santin e sua esposa 
abandonaram a posse de terra e migraram para a Argentina, mais precisamente 
para a localidade de Sierra del Mico, na Província de Misiones (MANFREDI-
NI, 2010, p. 109).

É importante frisar que a migração de colonos posseiros para a Argentina 
foi uma estratégia adotada por centenas de pessoas para fugir, ainda que tempo-
rariamente, das atrocidades cometidas pelos jagunços das empresas colonizado-
ras e outras perseguições movidas pela polícia e autoridades locais contrários às 
formas de resistência camponesa adotada pelos colonos posseiros. São muitos 
os relatos existentes, evidenciando condições sub-humanas vividas pelos colo-
nos posseiros e suas famílias em território argentino. Hermes Antunes Ferreira, 
em depoimento recente, informa que  migrou para a Argentina, em 1957, em 
função da informação recebida de que a polícia de Santo Antônio do Sudoeste 
estava com uma ordem de prisão de vários colonos posseiros expedida pela jus-
tiça e seu nome estava entre os que deveriam ser presos; que migrou para o país 
vizinho, indo abrigar-se na casa de um amigo e que somente retornou quando 
soube que já não havia mais perigo de prisão mediante a atuação gratuita dos 
advogados Dr. Aníbal e Dr. Edu Potiguara, que faziam a defesa dos colonos pos-
seiros (FERREIRA, 2020).

Segundo o jornalista Luiz Manfredini, Pedro Santin passou a viver do “con-
trabando de carne argentina para os açougues do Sudoeste paranaense. Numa 
dessas viagens foi assaltado por 10 jagunços da Apucarana que queriam roubar 
suas reses. Santin matou dois deles e pôs o restante para correr”. Na região de 
fronteira, em oposição à má fama dos jagunços, a representação que os colonos 
posseiros criaram em torno de Pedro Santin era de alguém valente, destemido, 
corajoso e disposto a matar. “Era do que os colonos realmente precisavam”, ad-
verte Luiz Manfredini, que continua: “Também aderiram à luta os irmãos Bello, 
pistoleiros famosos do Rio Grande do Sul, agora agricultores no sudoeste do 
Paraná, e Robertinho, valentão argentino muito conhecido na fronteira e que 
vivia refugiado numa das ilhas do rio Iguaçu” (MANFREDINI, 1987).

Por ter como companheiros alguns pistoleiros e foragidos da justiça, San-
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tin também passou a ser denominado de ‘bandido” e “fora da lei” por aqueles 
que apoiavam e davam sustentação às atividades das companhias colonizadoras: 
delegados, empresários, comerciantes, padres, médicos, militares, colonos, entre 
outros. Por outro lado, Pedro Santin passou a ser reconhecido como uma figura 
de respeito e admiração entre os colonos posseiros, a ponto de ser alçado à con-
dição de líder quando tiveram início as reuniões para se organizar as ações de 
resistência contra os jagunços. Pedro Santin e seus companheiros conheciam o 
modus operandi dos jagunços e contavam com o apoio dos colonos posseiros que 
conheciam bem as terras, florestas, rios, estradas e picadas da região de fronteira.

No decorrer do ano de 1957 os colonos posseiros compreenderam que 
as formas de resistência individual (não assinar contratos, esconder a família 
no meio da floresta e, reagir às agressões físicas cometidas pelos jagunços) não 
surtiam mais efeito. A reação coletiva e articulada de grupos de colonos possei-
ros, sobretudo contra os jagunços, passou a ser planejada com auxílio de Pedro 
Santin. A tocaia do Km 17, da estrada que ligava Santo Antônio do Sudoeste 
a Capanema foi planejada por Santin com a intenção de matar corretores e o 
sócio-proprietário da colonizadora Apucarana. No entanto, em 14 de setembro, 
a emboscada acabou por matar dois funcionários da Apucarana e cinco colonos 
posseiros que haviam pego carona na caminhonete da companhia colonizadora 
que seguia rumo a Capanema. Na semana seguinte, os colonos posseiros incen-
diaram o escritório da colonizadora Apucarana em Lageado Grande (hoje Pé-
rola do Oeste), pondo em debandada os jagunços das colonizadoras. Também 
colocaram barreiras em diversos pontos da estrada Santo Antônio-Capanema, e 
ainda, danificaram a pista do campo de aviação (MANFREDINI, 1987, p. 49).

No auge dos enfrentamentos entre colonos posseiros e os jagunços das co-
lonizadoras na região de fronteira, órgãos de imprensa nacional fizeram-se pre-
sentes e produziram extensas matérias sobre os conflitos. A Revista Cruzeiro e 
a Revista Manchete dedicaram várias páginas para dar cobertura aos aconteci-
mentos. Fotografias da tocaia do Km 17 foram publicadas. O Jornal A Tribuna 
da Imprensa e o Jornal Última Hora, ambos do Rio de Janeiro, também publi-
caram matérias em que Pedro Santin é mencionado. “Os bandidos argentinos 
e paraguaios, chefiados pelo brasileiro Santin cavalgaram diretamente para o 
acampamento dos jagunços da colonizadora. O número de homens foi aumen-
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tando durante o percurso pois colonos brasileiros, armados de rifles e revólveres 
se juntaram aos vingadores da ilha do Sol” ( Jornal Última Hora, 03/10/1957), 
destaca o Jornal Última Hora ao referir-se ao ataque dos colonos posseiros ao 
acampamento e escritório da colonizadora Apucarana em Lajeado Grande, que 
foi incendiado. O Jornal Tribuna da Imprensa publicou uma entrevista com Pe-
dro Santin, denominando-o de “fora da lei”, “bandido” e “farrapo”. Ao ser ques-
tionado de seu envolvimento na causa dos colonos posseiros, Santin teria dito o 
seguinte: “Hoje sou chamado para resolver os casos. Quando um amigo está em 
dificuldade e a Companhia quer saquear-lhe os bens ele me manda chamar. Cru-
zo a divisa de noite. No dia seguinte estou de volta. Dessa vez a coisa foi pra valer. 
E ainda não acabou.” ( Jornal Tribuna da Imprensa, 02/10/1957), em alusão à 
tocaia do Km 17 e seus desdobramentos nos dias seguintes.

Para o radialista e memorialista Ivo Thomazoni (um dos mentores do 
processo de resistência dos colonos posseiros em Pato Branco e Francisco Bel-
trão), Pedro Santin foi alçado a “guerrilheiro da fronteira” em função de seu 
envolvimento nos combates e levantes contra a empresas colonizadoras cujos 
motivos eram os crimes bárbaros praticados pelos jagunços aos colonos posseiros. 
A experiência das resistências movidas pelos colonos posseiros e a articulação 
levada a cabo pelas lideranças que atuavam na fronteira era uma “lição de casa”, 
um aprendizado que não deveria ser esquecido ou mesmo repetido em outros 
momentos no passado e no presente (THOMAZONI, 2007, p. 11).

Pedro Santin, algum tempo depois, foi assassinado. Uma versão da morte 
de Santin foi dada por Nelson Pereira, filho de Augusto Pedro Pereira (guarda 
florestal da Cango) em entrevista ao Jornal de Beltrão, em 2011: “J de B - E como 
é que foi a morte do Pedro Santin, anos depois? Nelson - O Pedro Santin foi por 
causa de uma mulher. Ele tinha uma amante, aí fizeram uma emboscada e mata-
ram ele na tocaia. Mandaram um piazinho atirar nele. O piazinho tava na tocaia, 
quando ele foi lá na mulher, o piazinho atirou daí mataram ele lá, picaram ele de 
vara. Mas pra nós ele foi um guerreiro, um homem que lutou pra nós a favor dos 
colonos” ( Jornal de Beltrão, 22/10/2011).

Uma versão um pouco diferente foi relatada por Hermes Antunes Ferreira 
em recente depoimento a Jaci Poli, frisando que a morte de Pedro Santin não 
teve relação direta com as questões da Revolta de 1957 e sua atuação na defesa 
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dos agricultores; que a morte de Pedro Santin deveu-se às rixas antigas geradas 
durante sua trajetória de vida; que a morte foi encomendada por um inimigo 
seu, da família Magnabosco e foi executada por Teodoro Marçal. De acordo com 
Hermes Antunes Ferreira, Pedro Santin mantinha um caso com uma mulher e, 
periodicamente, ia até sua casa para passar a noite. No dia anterior a sua morte, 
Pedro Santin foi à casa da amante e o Teodoro o seguiu, aguardando a noite 
toda, atirando nele assim que saiu da casa pela manhã (FERREIRA, 2020).

As memórias sobre Pedro Santin na literatura

Utilizamos aqui uma definição ampla de Literatura: textos diversos que 
englobam os gêneros literários que hoje conhecemos: literatura infantil, litera-
tura de cordel, literatura marginal, literatura erótica, contos, poesias, romances, 
dentre outros. Ainda que não tenhamos uma grande bagagem de leitura sobre 
as obras de ficção produzidas no Brasil, sobretudo após o início do século XXI, 
concordamos com Euridice Figueiredo na obra A literatura como arquivo da dita-
dura militar (2017) ao afirmar que a ficção produzida no Brasil nos últimos anos 
representa um grande desafio crítico-metodológico, cuja complexidade se mani-
festa não apenas de uma perspectiva temática ou formal, mas principalmente no 
estudo das filigranas de cada obra, plurissignificativas e multifacetadas. E mais, 
que a literatura brasileira dos últimos anos tem revelado um conjunto ficcional 
que é, em síntese, urbano e regional, marginal e hiper-realista, fronteiriço e histó-
rico, explorando o indivíduo e o simulacro, dialogando com a tradição literária e 
subvertendo gêneros, pós-utópico e heteróclito (FIGUEIREDO, 2017).

Um exemplo é A resistência (2015), de Julián Fuks, que reconstrói a histó-
ria do irmão adotivo e, com isso, adentra na experiência traumática da ditadura 
militar na Argentina e Brasil evocando a rememoração e reelaboração da memó-
ria social e coletiva de sua família. É uma espécie de tentativa de compreender 
esse irmão, que ao longo dos anos foi se afastando da família, indiferente à cum-
plicidade doméstica, que três outros assuntos despontam: a repressão política, o 
resgate da memória e a compreensão de si por meio da escrita. A adoção, vista 
pelo narrador Sebástian, era um ato de resistência. Para Julián Fuks, a resistên-
cia continuava-se a manifestar no processo de escrita da obra. A adoção, além 
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de revelar um ímpeto de resistência por parte dos pais de Julián Fuks, desvela-
va os procedimentos realizados na Argentina à época do regime ditatorial. Era 
comum, segundo denuncia o narrador Sebástian, que os militares tirassem os 
filhos recém-nascidos das prisioneiras políticas. As crianças eram entregues a 
outras famílias para criação. Por conta dessa prática, surgiu o grupo das “Avós 
argentinas com netos desaparecidos”, uma facção das “Madres da Praça de Maio”, 
mulheres que ainda hoje lutam para saber o paradeiro de seus entes queridos 
(FUKS, 2015).

Tanto os escritos de Euridice Figueiredo como de Julián Fuks fornecem ele-
mentos preciosos da história e da memória social e cultural que uns tentam esque-
cer e outros querem relembrar sobre um tempo sombrio da história da América 
do Sul nas décadas de 1960 a 1980. Por meio da literatura, recupera-se, também, 
as fronteiras, os rastros, os vestígios encobertos pela memória oficial. Tais atitudes 
continuam a ser atos de resistência frente ao revisionismo histórico que tem sido 
promovido pelo Governo Bolsonaro ao afirmar que não houve Ditadura Militar 
e sim, simplesmente, um governo militar. Negar o passado em função do tempo 
presente como forma de justificar os meios e os fins de seus atos, notadamente ir-
racionais, tem sido uma estratégia para promover o desmonte do Brasil a começar 
pela Saúde, Educação e Economia Interna, descaradamente aceitos por um nú-
mero expressivo da população brasileira. No entanto, como bem adverte Aleida 
Assmann na obra Espaços da Recordação (2011): “a escrita é uma das armas mais 
eficiente contra o esquecimento” (ASSMANN, 2011, p. 195).

As obras literárias que iremos explorar neste texto contribuem para re-
fletir e ressignificar alguns aspectos da história em torno da Revolta de 1957, 
sobretudo na região da fronteira com a Argentina tendo como foco a atuação 
de Pedro Santin como bandido social e não apenas como bandido ou “farrapo” 
como apresentado pela historiografia. É uma forma de olhar para a história local 
e regional por outro prisma, cujo foco não são os personagens já cristalizados 
(radialistas, médicos, políticos, comerciantes, deputados) mas a contribuição 
dada para com os atos de resistência camponesa durante a Revolta de 1957 por 
um sujeito histórico considerado por muitos como um bandido. Para isso, uti-
lizaremos três obras distintas: a peça teatral “A Revolta dos Posseiros, Sudoeste 
do Paraná, 1957” escrita pelo jornalista Ivo Pegoraro por ocasião das comemo-
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rações do cinquentenário da referida revolta, em 2007 (PEGORARO, 2007); 
o romance histórico Os dias do demônio (1995), do escritor Roberto Gomes 
(GOMES, 1995); e o livro de poemas Quando o Verão Chegar (2011) da escrito-
ra Juremy de La Rosa (LA ROSA, 2011). Cada um, ao seu modo, construiu um 
olhar distinto sobre Pedro Santin. A data de publicação das referidas obras será 
a referência para ordenar a discussão daqui em diante.

Pedro Santin e os demônios

Os demônios a que se refere Roberto Gomes, eram os jagunços contratados 
pelas empresas colonizadoras, cujo modus operandi foi metodicamente descrito 
no romance histórico de Roberto Gomes. Esse modus operandi pode ser perce-
bido através dos personagens Elpídio e Laura, que ao percorrerem o interior do 
Sudoeste do Paraná, encontraram uma senhora idosa, que lhes narrou a morte 
de sua família pelos jagunços:

Aos pedaços, a velha foi contanto o acontecido para Laura, en-
quanto Elpídio seguia espantando os urubus.
- Jagunços, disse ela, demônios.
Eles queriam as terras do genro. Atormentavam há meses. Um dia 
vinha um jipe. Noutro dia, um advogado. Depois, uma tropa de 
jagunços a cavalo, que ficavam fazendo judiarias com a criação, 
matando os porcos a tiro de winchester, derrubando o milharal. 
O genro passava o dia nos matos, escondido, e só entrava em casa 
quando já era noite. Não podia plantar, não podia viver. Bateram 
nele duas vezes, dentro de uma bodega, outra aqui mesmo, ali na 
porteira. Até ontem vieram dois jipes e mais uns jagunços a cavalo. 
O genro se escondeu no sótão. Os jagunços apanharam sua neta de 
quinze anos, fizeram uma roda e começaram a tirar a roupa dela. 
Era empurrada de um lado para outro. Quando iam jogar a menina 
no chão e se deitar nela, o genro pulou do sótão dando tiro.
Acertou um jagunço, mas já caiu pro lado varado de bala. E co-
meçou a matança. Um por um. A filha, os netos, a menina menor, 
morta a tiros. Os menores foram furados pelo jagunço Sergipe 
– Ele atirou a menina de três anos para o alto e aparou no facão. 
A velha ficara amarrada no jipe – não mato gente velha, dissera o 
jagunço, dá azar – e ela vira tudo, tudo, tudo, tudo, repetia com 
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a mão na cabeça. Só deixaram a neta de quinze anos viva. É que 
precisavam de uma mulher assim, explicaram.
- Levaram ela? Perguntou Laura.
- Foi, disse a velha (GOMES, 1995, p. 44).

O modus operandi dos jagunços eram as diferentes formas de intimidações 
e violências praticadas cotidianamente aos colonos posseiros. Existe uma histó-
ria real por trás desta narrativa de ficção. Trata-se da morte da família do colono 
posseiro João Saldanha, ocorrida nos primeiros dias de outubro de 1957 na lo-
calidade de rio Ampére, interior do município de Francisco Beltrão. João Salda-
nha, na história real, acabou fugindo pelos fundos da casa onde morava. O mes-
mo não pôde ser feito pelo restante da família. A barbárie, a frieza, a ausência de 
humanidade dos jagunços se traduziam no medo vivido pelos colonos posseiros 
e a necessidade de haver alguma forma de resistência aos demônios. A polícia e o 
delegado, em muitos casos, eram cúmplices dos atos praticados pelos jagunços. 
Apelar para outros “foragidos da lei”, “farrapos” e “bandidos” que viviam entre os 
colonos posseiros pareceu ser, em 1957, a forma de resolver, num tempo curto e 
de uma vez por todas, a tensão, as violências e as mortes que estavam ocorrendo 
com requintes cada vez mais cruéis.

Pedro Santin, conhecido de outrora pelos colonos posseiros foi convidado 
(contratado, segundo algumas fontes) a ajudar no planejamento e execução das 
ações de resistência aos mandos e desmandos dos jagunços, seguindo ordens das 
empresas colonizadoras. Os planos iniciais eram matar os mandantes, os sócios-
-proprietários das colonizadoras que chefiavam os escritórios, que davam ordens 
aos jagunços. No capítulo 15, Roberto Gomes inicia a narrativa trazendo ao lei-
tor o cenário da tocaia do Km 17, instantes antes da chegada da caminhonete da 
colonizadora Apucarana passar pela estrada. O personagem real Pedro Santin, 
deu o mesmo nome ao personagem da ficção. Mais adiante, a narrativa aponta 
que a decisão de buscar Pedro Santin na Argentina para ajudar no combate aos 
jagunços era arriscado: “Santin era um homem valente, era certo, mas aquilo 
podia ser perigoso. Uma violência começa e a gente não sabe nunca onde ela 
pode acabar” (GOMES, 1995, p. 155), diz Antenor Jahn, personagem do romance.

As características físicas de Pedro Santin foram descritas da seguinte forma 
no romance de Roberto Gomes:
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Pedro Santin chegou em dez dias. Uma comissão foi buscá-lo 
em Posadas, onde se refugiara desde março, pois estava jurado de 
morte pelos jagunços. Foram encontrar com ele fora da cidade e 
Aloísio, que nunca tinha visto Santin antes, conhecendo ele ape-
nas a fama de farrapo valente, ficou analisando aqueles olhos gran-
des, aquela cara largada e triste, uma cara de boi magro, cortada 
no meio pelo bigodinho fino e arrematada, no alto, pelos cabelos 
cortados rentes, espetados para cima, e, nos lados, por duas ore-
lhas grandes demais, de abano. Aloísio pensou: se o homem fosse 
tão valente quanto era feio, acabaria com a raça dos jagunços em 
dois tempos (GOMES, 1995, p. 156).

A narrativa sobre Pedro Santin segue, tendo o personagem Aloísio Trentin 
a narrar a primeira reunião entre os colonos posseiros e Pedro Santin:

Primeiro Santin ouviu quieto o que cada um tinha a dizer. Fez 
questão que todos falassem, contando os acontecidos, dizendo o 
que esperavam dele. […] Depois Santin disse que não tinha um 
exército nem era militar, mas sabia combater. Enquanto ele falava, 
Aloísio Trentin se sentiu feliz, pois devia ser mesmo um homem 
decidido e danado de valente aquele Santin, era só ver a maneira 
firme como ia explicando o que podia e não podia fazer, as provi-
dências que tomaria. Pois tinha um plano. Sabia que com aquela 
raça de jagunço não   dava pra bancar o bonzinho e nem gastar ar-
gumento. Muito menos jogar de peito aberto. Eles têm que sentir 
que a gente não vai mais baixar a cabeça, que não vão matar mais 
ninguém do nosso lado sem que a gente vá lá e mate uns cinco de-
les como troco. […] A nossa arma, disse Santin, vai ser a surpresa: 
a gente faz tocaia, mata um aqui e outro ali mais adiante, combate 
aberto é pedir pra morrer. Deviam matar de preferência os cabe-
ças, os chefes dos bandos, que o resto da tropa é mesmo formado 
por uns cagados. Se cai o chefe, eles somem no mato (GOMES, 
1995, p. 156-157).

Nos dias seguintes outras reuniões ocorreram. Também iniciaram os trei-
namentos junto a um grupo de colonos posseiros em que Pedro Santin explicava 
“como um jagunço caminha pelo mato, como ataca, do que tem medo. Depois 
ensinou como atirar, como plantar tocaia, usar facão, andar quieto pelo mato 
sem quebrar nem mesmo um galho seco” (GOMES, 1995, p. 158). A primei-
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ra grande empreitada do grupo foi o 
ataque ao escritório da Apucarana, 
em Lageado Grande, que resultou 
na morte de Arlindo Silva, um dos 
diretores da empresa colonizadora 
na fronteira. A ficção e a história 
juntam-se neste momento. A cola, o 
cimento que as une, são os documen-
tos históricos.

Roberto Gomes explora ou-
tros acontecimentos históricos en-
volvendo Pedro Santin na região de 
fronteira, entre Santo Antonio do 
Sudoeste e Capanema no decorrer 
da obra. Cabe, agora, adentrar no 
universo do escritor Roberto Gomes 
e o contexto da criação da obra. Para 
isso, faremos uso de uma entrevista 
realizada com Roberto Gomes, em 
maio de 1998, pelo jornalista José Wille e publicada pelo 
Portal Memória Brasileira (GOMES, 1998). A entrevista é 
extensa, como o fôlego de Roberto Gomes em suas obras. 
Roberto Gomes é casado com Iria Zanoni Gomes, socióloga 
que escreveu a obra 1957, A Revolta dos Posseiros (1986). Foi 
durante a pesquisa documental para a produção da disserta-
ção de mestrado Iria Zanoni Gomes, que Roberto Gomes 
percebeu que poderia escrever algo sobre o assunto:

Quando vim para o Paraná e conheci a minha esposa, a Iria, que 
veio do Sudoeste, ela começou a me contar aquelas histórias. “Eu li 
isso… quando era menino” e tal e coisa. Quando se fez uma come-
moração dessa data de 1957, a Iria estava preparando a dissertação 
de mestrado e resolveu abordar o movimento de 1957. E eu, ao 
mesmo tempo, resolvi escrever um romance sobre esse assunto, so-
bre o qual eu já vinha lendo alguma coisa junto com ela. Fizemos 

Figura 1.
Fotografia de época, 

de Pedro Santin, 
com revolver na 

cintura e o famoso 
bigode fino.

Fonte:
Acervo fotográfico 

pessoal de Cesar 
Santin, neto de 

Pedro Santin.
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toda a pesquisa, entrevistamos uma série de pessoas, fomos para a 
região. Ela, pensando na dissertação de mestrado, e eu, pensando 
no romance. […] De início, juntamos um material enorme, pastas 
e mais pastas com jornais da época, entrevistas, fotos etc. Fizemos 
tudo isso de duas óticas diferentes, mas o material era o mesmo. 
Publiquei, na época, numa revista chamada “Panorama”, uma ou 
duas reportagens a respeito de 1957, comemorando os vinte anos 
– isso foi em 1977, se não me engano. Comecei a juntar esse ma-
terial todo e, a partir de 1986, mais ou menos, decidi escrever esse 
romance. Quando comecei a escrever, levei um susto, porque eu 
dispunha de todo o material, de todos os dados, de jornais e fotos, 
entrevistas, depoimentos, mas eu ia escrever e não funcionava. Não 
dava certo! Se fosse para escrever uma reportagem, eu escrevia, mas 
fazer ficção daquilo não dava. Então, comecei a sentir esse processo 
de transformar aquilo em ficção e foi um processo muito lento, por 
vários motivos. Primeiro, eu não vivi na região, e esse é um motivo 
sério. Precisei fazer toda uma reciclagem da minha cabeça para po-
der entender o que era aquela região (GOMES, 1998).

Roberto Gomes fez uso de documentos históricos diversos para construir 
a narrativa ficcional sobre 1957, sabendo que não havia uma única versão sobre 
um mesmo acontecimento, mas várias versões, cada qual com o ponto de vista 
de seu depoente (prefeito, vereador, delegado, comerciante, radialista, médico, 
caboclo, colono posseiro). O romance histórico de Roberto Gomes também 
não se prendeu a um ou dois personagens principais, mas de duas dezenas deles 
com diferentes níveis sociais para tentar cobrir acontecimentos importantes em 
distintas microrregiões do sudoeste do Paraná. Pedro Santin foi o personagem 
chave para construir a trama narrativa dos acontecimentos sobre a Revolta de 
1957 na região de fronteira com a Argentina.

50 anos, de 1957, no teatro

A peça teatral A Revolta dos Posseiros, Sudoeste do Paraná, 1957 foi escrita 
pelo jornalista Ivo Pegoraro por ocasião das comemorações do cinquentenário 
da referida revolta, em 2007. A revisão histórica foi feita pelo historiador Her-
mógenes Lazier. A peça teatral foi encenada pela Companhia de teatro Théspis, 
tendo como diretor teatral Vilmar Mazzetto. Inicialmente, o Departamento de 
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Cultura da Prefeitura de Francisco Beltrão por meio do projeto “Mergulho Cul-
tural” apresentou a peça aos alunos das escolas públicas do município, além de 
sessões para a comunidade local. O sucesso da peça teatral resultou no convite 
para apresentações em outros municípios do Sudoeste do Paraná.

Na 6ª cena do 1º Ato da peça teatral, o diálogo entre três colonos em alusão 
à tocaia do Km 17, em 14 de setembro, Pedro Santin é apresentado aos expecta-
dores da seguinte forma:

COLONO – Olha, ali morreu também gente nossa. O farrapo Pedro 
Santin era o líder dos colonos. Eles combinaram de matar os jagun-
ços que iam passar numa camioneta da companhia Apucarana. Mas 
na estrada os jagunços foram dando carona também pros colonos.

- Olha que perigo.

- Resultado: do tiroteio, sete ficaram mortos. Dois eram jagunços e 
cinco eram colonos que nem nós.

- Que coisa mal organizada?

- Um colono que estava na tocaia ajudou a matar seu próprio pai.

- Que barbaridade!

- Que tragédia.

SANTOLIN -Vejam, quando os colonos decidiram combater a vio-
lência com a violência, se deram mal.

- É, perdemos gente no Verê e em Santo Antonio.

SANTOLIN – Por isso que o movimento de hoje é para ser sem vio-
lência, e sem bebida de alcool (PEGORARO, 2007, p 15).

Pedro Santin descrito como “farrapo”, líder dos colonos posseiros e mentor 
da tocaia do Km 17, “mal organizada” segundo a narrativa criada por Ivo Pego-
raro, desconstruindo a ideia de que Santin era um líder e possuía experiência 
na construção de formas de enfrentamento aos jagunços, conforme foi narrado 
no romance Os dias dos demônios, de Roberto Gomes. Por fim, sugere que os 
colonos posseiros que moveram resistência aos jagunços, o fizeram sob o efeito 
do álcool.

É intrigante a mensagem deixada neste trecho da peça teatral. Violência 
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gera violência, e mortes. Mas o que significa a expressão “o movimento de hoje 
é para ser sem violência”. O que estava a ocorrer em 2007, no sudoeste do Pa-
raná? Segundo dados do IPARDES (Instituto Paranaense de Desenvolvimen-
to Econômico e Social), em 2007 o sudoeste era composto por 43 municípios. 
Entre 1991 e 2005, onze municípios (Quedas do Iguaçu, Marmeleiro, Palmas, 
Honório Serpa, Saudados do Iguaçu, Mangueirinha, Renascença, Chopinzinho, 
Coronel Domingos Soares, Francisco Beltrão e Barracão) haviam recebido as-
sentamentos rurais organizados pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 
(MST), ao todo 3.215 famílias (IPARDES, 2009, p. 21). Em 2007, início do 
segundo mandato do Presidente Lula, na região sudoeste do Paraná havia um 
clima de tensão em função das tentativas de retomada das terras por parte dos 
supostos proprietários por meio de ações judiciais e enfrentamentos armados. 
O Jornal Gazeta do Povo, edição de 17 de julho de 2007, publicou uma matéria 
sobre a tensão entre agricultores familiares do MST e empregados das fazendas 
ocupadas em Marmeleiro.

Um empregado da Fazenda Araçá, em Marmeleiro, no Sudoeste 
do Paraná, registrou queixa ontem contra os sem-terra que reo-
cuparam a fazenda na manhã de domingo. No boletim de ocor-
rência, o funcionário Luiz Tadeu, de 47 anos, afirma que os sem-
-terra, ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 
(MST), o fizeram de refém durante a invasão, agrediram-no com 
socos e pontapés e ainda teriam ficado com seu aparelho de telefo-
ne celular e um relógio.
Com suspeita de ter uma costela fraturada, o empregado da fa-
zenda foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame de 
lesões corporais. O boletim de ocorrência foi repassado ontem 
mesmo para a 19.ª Subdivisão Policial, em Francisco Beltrão, para 
a abertura de inquérito policial.
A Fazenda Araçá fica no município de Marmeleiro, quase na di-
visa com Renascença, a 10 quilômetros de Francisco Beltrão. Na 
quinta-feira, a Polícia Militar, com um efetivo de 100 homens, foi 
ao local para cumprir a ordem judicial de reintegração de posse. 
Sem resistência, as 70 famílias que ocupavam a fazenda desde 
março de 2006 deixaram a área, instalando-se num dos três assen-
tamentos existentes em Renascença.
No entanto, os sem-terra voltaram a ocupar a fazenda no domingo 
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pela manhã. Três funcionários da fazenda estavam na área. Dois 
conseguiram fugir, mas Luiz Tadeu foi pego como refém. O líder 
do MST no local, Moisés Machado, não foi localizado ontem para 
falar sobre o assunto ( Jornal Gazeta do Povo, 17/07/2007).

“Violência gera Violência”. Eis o recado da peça teatral aos expectadores, 
tendo Pedro Santin como exemplo a não ser seguido. O acesso à terra, no con-
texto histórico e social em que se comemorava os 50 anos da Revolta dos Pos-
seiros, não deveria ser por meio da violência e a morte de pessoas, mas pelas vias 
legais, coordenado pelo MST e dialogando com as diferentes instâncias gover-
namentais.

A peça teatral, mais adiante, retorna a Pedro Santin. Desta vez, com foco 
na representação de um “farrapo”, “fora da lei” e “criminoso”:

- Quem lidera o movimento na fronteira é um tal de Pedro Santin, 
ele é dos farrapos do Rio Grande do Sul, tá sabendo?
- Tô. Mas não queria estar no couro dele. Ele matou e quem mata, 
vocês sabem, quem com ferro fere, com ferro será ferido.
- Mas alguém tem que reagir.
- O Pedro Santin já tinha crime lá no Rio Grande.
- Por isso que veio pra cá?
- É, e aqui também arrumou bronca, tanto que acabou levando a 
família pra Argentina. Mas agora ele está lutando do nosso lado.
- É, quem mata, se complica.
- Mesmo que seja um jagunço?
- Sempre incomoda. Você falou certo, quem com ferro fere, com 
ferro será ferido.
- Vejam o que aconteceu com o João Saldanha. Ele tinha morte 
nas costas. Se deu mal. O Santin vai pro mesmo rumo. Já mataram 
o cunhado dele. Vive fugindo (PEGORARO, 2007, 16-17).

Pedro Santin, bandido, farrapo, matador, segundo Ivo Pegoraro, igualan-
do-se aos jagunços das colonizadoras. Ao criminoso, seja jagunço ou não, a sen-
tença já havia sido determinada. Não pelo julgamento formal seguindo as leis 
penais brasileiras, mas pela “lei do crime” que, em linhas gerais, segue alguns 
preceitos do mundo mesopotâmico inscritos nos Códices de Hamurabi e que 



66

Pedro Santin, um bandido social...

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

se resume na expressão: “olho por olho, dente por dente”. À aquele que comete 
um crime, a ele (ou a alguém de sua família) será dado o mesmo tratamento pela 
família da vítima. Ivo Pegoraro, por meio da peça teatral em alusão às come-
morações do cinquentenário da Revolta de 1957, propõe, ainda que de forma 
implícita, a exclusão de Pedro Santin do seleto grupo de pessoas consideradas 
fundamentais para os desdobramento da Revolta; que neste seleto grupo não 
caberiam “bandidos”, “forasteiros” e “criminosos”; que as memórias em torno 
de Pedro Santin e de outros sujeitos históricos considerados “bandidos” deve-
riam ser minimizadas, silenciadas, esquecidas; de que não é necessário a escrita 
da história pelo viés dos “bandidos”, visando dar maior ênfase às memórias de 
outros sujeitos históricos que, anos mais tarde, tornaram-se lideranças políticas 
no cenário local, regional e nacional.

A mensagem desta parte da peça teatral aos expectadores era: o crime não 
compensa. Pedro Santin tornou-se o exemplo. Algum tempo depois foi assassi-
nado. Seu cunhado, ao contrário, do que consta na peça teatral, não foi morto. 
Cometeu suicídio por enforcamento (embaixo de uma ponte) após ter sido cas-
trado e ter presenciado sua esposa e filhas serem estupradas e mortas por jagun-
ços, em Verê, no início de setembro de 1957 (Relatório da Comissão Estadual da 
Verdade Teresa Urban, 2017, p. 300)

Pedro Santin, em poemas

A escritora Juremy de La Rosa nasceu no sudoeste do Paraná, filha de José 
Raulino da Rosa e Esmerina, cujo casal teria migrado para a região em fins da dé-
cada de 1940 com a implantação da Colônia Agrícola General Osório em Mar-
recas (hoje Francisco Beltrão). A obra, em forma de poemas, é fruto das leituras 
da autora sobre a história da região sudoeste, bem como as memórias pessoais 
e da família por terem vivenciado diretamente os acontecimentos de 1957. A 
dedicatória da obra é a um primo, Rosalino Armandio da Costa, colono posseiro 
que residia nas margens do rio Iguaçu, em Capanema, morto por jagunços da co-
lonizadora Apucarana após descobrirem que ele foi ao Rio de Janeiro conversar 
com Juscelino Kubistchek com o objetivo de entregar um abaixo-assinado dos 
colonos posseiros pedindo providências para o fim dos conflitos agrários.
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Pedro Santin surge nos escritos de Juremy quando do retorno do primo 
Rosalino da viagem ao Rio de Janeiro, bem como do envolvimento de Quinca 
( Joaquim de Matos, casado com Isaura, irmã de Juremy) com Pedro Santin por 
ocasião dos treinamentos e ações de resistência frente aos jagunços das coloni-
zadoras. A tocaia do Km 17 é objeto de atenção da escritora, cujo poema leva o 
título “A emboscada”:

O grupo de Pedro Santin
Pra acabar com os invasores
Planejaram em detalhes
Ponderando os fatores
Precisavam acabar
Antes com seus diretores

O que mais dificultava
Era pegar todos juntos
De dentro dos escritórios
Saiam poucos, não muitos
E, as vezes que saiam
Rodeados e jagunços

Mas a chance apareceu
Com a reunião marcada
Agora pegavam eles
Na tocaia da estrada
No Km 17
Foi armada a emboscada

Em quatorze de setembro
Foi marcada a reunião
No dia treze bem cedo
Rumaram pro estradão
Esconderam-se no mato
Esperando a ocasião

[…]
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Comandados por Santin
Os colonos na tocaia
Ao surgir a camioneta
Na lombada da estrada
Contra ela abriram fogo
Não suspeitando de nada
A camioneta ficou
De bala toda crivada

Por um segundo só se ouvia
A saraivada de tiros
O carro desgovernado
Sobre si da quase um giro
Só parando ao bater
numa tora de angico

A um sinal de Santin
Vai cessando o tiroteio
Ainda no esconderijo
Espiam só de vesgueio
Sabiam, dentro do carro
O negócio estava feio 
(LA ROSA, 2011, p. 152 e 156)

Para Juremy, Pedro Santin era um dos líderes do movimento de resistên-
cia, procurando não caracterizá-lo como “bandido”, “fora da lei” ou “farrapo”. A 
escritora trata-o como colono posseiro e que teria assumido a condição de “ban-
dido” após a tocaia do Km 17 ao perceber o desespero dos colonos posseiros por 
terem assassinado outros colonos posseiros:

Do mesmo jeito que foram
Correm de volta pro carro
O pai morto, do colono
Nesta hora é confirmado
Sem exceção todos eles
Ficam demais revoltados.
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Pedro Santin ergue a arma
Transtornado enraivecido
Jura pela alma do pai
Que já era falecido
Daquele dia em diante
Agiria como os bandidos 
(LA ROSA, 2011, p. 158)

Pedro Santin ao ter vivenciado as atrocidades cometidas pelos jagunços das 
empresas colonizadoras, decidiu vingar-se e fazer justiça ao seu modo: contri-
buir efetivamente para com a causa dos colonos posseiros organizando e treinan-
do os grupos de colonos posseiros para os enfrentamentos utilizando, em grande 
medida, as mesmas estratégias adotadas pelos jagunços. Juremy de La Rosa em 
seus poemas nos apresenta uma questão: Pedro Santin não era um “bandido”. 
Tornou-se um “bandido”. Não um bandido qualquer, mas um bandido social 
que tinha uma causa, uma missão a ser defendida e cumprida por meio da rebe-
lião, da resistência e da revolta armada.

Considerações finais

Como bem aponta Eric Hobsbawm no livro Bandidos (2010), os foragidos 
da justiça, os bandidos, os forasteiros, os intrusos, eram “membros de um grupo 
armado que não pertenciam a nenhuma força regular” e resistiam a obedecer ao 
poder constituído, “sendo eles próprios detentores do poder e, portanto, rebel-
des em potencial” (HOBSBAWM, 2010, p. 26). Pedro Santin não se aproximou 
dos detentores do poder (grileiros de terras e os jagunços). Fez alianças com co-
lonos posseiros para defender suas causas a ponto de ser considerado um líder 
por ter lutado por justiça, pela permanência no acesso à terra conforme haviam 
adquirido inicialmente. Pedro Santin se transformou num “bandido social”, isto 
é, na “ponta-de-lança, da resistência por parte de toda ordem tradicional contra 
as forças que a desagregam ou destroem” (HOBSBAWM, 2010, p. 47). Em certa 
medida, Pedro Santin se tornou numa espécie de revolucionário, preconizando 
um tempo e lugar em que houvesse igualdade, fraternidade e liberdade (tríade da 
Revolução Francesa) na região de fronteira Brasil-Argentina.
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Se Pedro Santin era um “bandido” de longa data, como apontam algumas 
fontes documentais e os estudos acadêmicos, com os conflitos agrários ocorridos 
no sudoeste do Paraná Santin assumiu outra identidade: a de bandido social. 
Não defendia e compunha um grupo seleto de pessoas de mesma índole, mas foi 
inserido a uma coletividade muito maior cuja bandeira a ser defendida ele tam-
bém se identificava: o acesso e a permanência na terra pelos colonos posseiros. À 
imagem do bandido social, segundo Eric Hobsbawm, está atrelada à prática da 
violência, da crueldade, do terror e da morte:

São heróis, não apesar do medo e horror que inspiram suas ações, 
mas de certa forma, por causa delas. São menos desagravadores de 
ofensas do que vingadores e executores do poder; não são vistos 
como agentes de justiça – mas a vingança e a retaliação são insepa-
ráveis de justiça em sociedades em que sangue se paga com sangue 
–, e sim como homens que provam que até mesmo os fracos e po-
bres podem ser terríveis (HOBSBAWM, 2010, p. 85-86).

Pedro Santin como bandido social, em algumas fontes documentais e na 
memória histórica produzida sobre a Revolta de 1957, se tornou um dos vin-
gadores dos colonos posseiros. Vingança contra a humilhação pessoal e contra 
aqueles que oprimiram outras pessoas. Não foi o único, mas destacou-se entre os 
demais por desafiar a ordem (ou desordem) que tentavam estabelecer via empre-
sas de colonização, com apoio de parte da sociedade local e regional e cumplici-
dade de diferentes esferas do Governo.

Nas três obras literárias que rapidamente exploramos, percebe-se nitida-
mente a construção e a reconstrução, a cristalização e a tentativa de apagamento 
de memórias e histórias em torno de Pedro Santin. Ambos os autores, com base 
em farta documentação histórica, transformaram a literatura em arquivo histó-
rico. Não o arquivo histórico material e palpável como classicamente o concebe-
mos. Mas um arquivo de memórias distintas sobre personagens e acontecimen-
tos, possibilitando ao leitor construir compreensões por ângulos diferentes e até 
mesmo contraditórios do passado histórico e dos usos e abusos do passado.

Na história e na literatura, Pedro Santin foi elevado à categoria de símbolo, 
de uma lenda em função do prestígio social que alcançou. Ainda que tenha sido 
assassinado, as memórias existentes em torno de sua figura o mantém vivo e inte-
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ragindo com a cultura local e regional, conforme as circunstâncias e as intenções 
daqueles que a manipulam. Os bandidos também fazem parte da História. Têm 
sua história, geralmente em oposição à história oficial contada nos livros. Trazer 
à tona essas histórias e memórias, refletir sobre o passado e o tempo presente a 
partir delas, nos faz perceber que existem bandidos sensíveis às causas sociais da 
população que o cerca, a ponto de organizar movimentos de protesto e resistên-
cia. A escrita da história pelo viés dos bandidos revela que os “homens bons” e 
“mocinhos” possuem um passado nem sempre exemplar.
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Se bem lembro aconteceu em uma noite de agosto de 1987, perto 
de um fogo de chão no acampamento dos agricultores sem-terra na Fazenda An-
noni, uma gleba de 9,3 mil hectares às margens da estrada que liga Passo Fundo 
a Ronda Alta, no norte do Rio Grande do Sul. Foi ali que ouvi alguém tocar 
no violão uma milonga sobre um tal João Sem Terra. A história do personagem 
da música me chamou a atenção. Mas já era noite alta, eu estava apenas com o 
café da manhã e exausto após um dia cansativo de trabalho fazendo reportagens 
sobre os conflitos entre acampados e tropas da Brigada Militar (BM). E ainda 
tinha pela frente, até o meu hotel, em Passo Fundo, uns 75 quilômetros de es-
trada de chão e cheia de atoleiros, como era o trecho nos anos 80. No amanhe-
cer do dia seguinte, eu e mais um bando de jornalistas já estávamos de volta ao 
acampamento. Na época, o Brasil estava saindo de um longo e tenebroso período 
governado pelos militares que havia dado um golpe em 1964 e permaneceram 
no poder 21 anos.

Com a redemocratização, a luta pela reforma agrária se perfilou entre os 
principais assuntos nas manchetes dos jornais. Na época, eu era repórter espe-
cial da Zero Hora (1983 a 2014) e tinha focado a minha carreira em três as-

A milonga esquecida 
do João Sem Terra

Carlos Wagner

III



74

A milonga esquecida do João Sem Terra

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

suntos: conflitos agrários (sem-terra, fazendeiros, índios e garimpeiros), crime 
organizado nas fronteiras e migrações. O golpe militar de 1964 havia congelado 
a luta pela reforma agrária no Brasil, da qual o Rio Grande do Sul era um polo 
importante devido à ação da ala esquerdista do PTB, que tinha o ex-governador 
Leonel Brizola como um dos seus ícones. Carazinho, cidade onde Brizola nasceu 
em 1922, fica a apenas uns 50 quilômetros em linha reta do local da Annoni 
em que os colonos ergueram seu acampamento em 1985. Brizola era cunhado 
de João Goulart, o Jango, presidente do Brasil, e ambos se exilaram no Uruguai 
após o golpe de 1964. Jango morreu no exílio em 1976. Brizola foi beneficiado 
pela Lei da Anistia (agosto de 1979) que trouxe de volta centenas de brasileiros 
que havia se refugiado no exterior das garras dos militares. Voltou para o Brasil 
em setembro de 1979, quando eu estava começando na profissão de repórter e 
trabalhava no O Interior, um jornal semanal com sede em Carazinho, editado 
pela Fundação da Produtividade, que pertencia a seis cooperativas de produção 
e tratava do cotidiano dos agricultores.

Conversei com Brizola por umas duas horas durante um churrasco na sua 
terra natal, em Carazinho. Na época do golpe, eu tinha 14 anos e morava em 
Encruzilhada do Sul, pequena cidade da Serra do Sudeste, sul do Estado. Sabia 
da importância dele na história do Brasil, em especial na gaúcha. Ele foi gover-
nador do Rio Grande do Sul de 1959 a 1963, quando foi substituído por Ildo 
Meneghetti, do PSD, adversário político do PTB. Os dois partidos haviam sido 
fundados em 1945 por Getúlio Vargas. Dizia-se que o PTB era o braço esquerdo 
de Vargas e o PSD, o direito. Os dois partidos foram extintos pelos militares em 
1965, quando nasceram o MDB, oposição, e a Arena, situação. Para facilitar a 
vida do leitor: o PTB e o PSD que existem hoje (2020) não têm nada a ver com 
os partidos extintos em 1965.

Lembro que na conversa que tive com o Brizola ele media as palavras. Por 
não saber onde estava pisando. Não estava exagerando. Os militares ainda ocu-
pavam o poder e ele era o inimigo número um do regime pela fama de incendiá-
rio. Muito dessa fama veio da ação do Movimento dos Agricultores Sem Terra 
do Rio Grande do Sul (Master), que fora criado em 24 de junho de 1960 em 
Encruzilhada do Sul pelo então prefeito da cidade, Milton Serres Rodrigues, e 
por Paulo Schilling. O movimento foi fundado para resolver um conflito entre 
600 agricultores que viviam em uma gleba de 20 mil hectares no Rincão dos 
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Ildefonsos, e Euclides Lance, que reivindicava a posse da área. Era guri lá em En-
cruzilhada e conheci o “seu Milton”, como era chamado o prefeito, que pertencia 
à ala esquerdista do PTB. O Master tornou-se o braço da esquerda na questão 
agrária gaúcha. Toda essa história é contada na tese de mestrado da pesquisadora 
Córdula Eckert, defendida na Universidade Rural do Rio de Janeiro, chamada 
“Movimento dos Agricultores Sem Terra do Rio Grande do Sul, período 60 a 
64”. Ao redor do local da Annoni onde os colonos acamparam em 1985 o Master 
já havia organizado 35 acampamentos nos anos 60. Em um deles, ao norte dali, 
num lugar conhecido como Passo Feio, entre as cidades de Nonoai e Iraí, houve 
um grande confronto com tropas da BM alguns meses antes do golpe militar. As 
lideranças do Master não marcavam audiência com o Brizola, quando ele era go-
vernador. Entravam na sala dele sem bater. Depois que voltou do exílio, Brizola 
foi morar no Rio de Janeiro, onde foi duas vezes governador, de 1983 a 1987 e 
de 1991 a 1994, e faleceu em 2004.

O último governo militar, do general João Figueiredo, se encerrou em 15 
de março de 1985. Em outubro daquele ano, 1,5 mil famílias de agricultores 
vindas de 30 municípios gaúchos ocuparam a Fazenda Annoni na madrugada 
do dia 29. Eu estava lá e documentei toda a história. O que acontecia no acam-
pamento era notícia de capa nos jornais do Brasil. Era por essa razão que eu e 
vários colegas estávamos lá em 1987. O medo das autoridades era que voltassem 
os conflitos agrários dos anos 60. Na época o Master foi extinto pelos milita-
res e muitos dos filhos dos antigos líderes da organização agora eram militantes 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Mais ainda, um 
bom percentual das famílias que haviam ocupado a Annoni tinha participado 
das ocupações de terras na época de Brizola. Todo esse contexto tirava o sono de 
muitos oficiais da Brigada Militar, principalmente dos mais antigos. Eu estava 
atento à busca de um elo que ligasse os dois períodos da luta pela reforma agrária, 
antes e depois do golpe de 1964. Por que da busca? Uma das funções do repórter 
é resgatar a história das lutas populares. E os personagens que se destacam nesses 
confrontos não viram nomes de ruas, colégios ou recebem qualquer outra ho-
menagem. Seus nomes se perdem no tempo porque a história oficial os deixam 
de lado. Referências a esses personagens deixados de lado pela história oficial são 
encontrados nos lugares mais improváveis. Em histórias que circulam de boca 
em boca através das gerações. Nomes dados a locais geográficos pelos moradores 
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da região. Inquéritos policiais esquecidos pelas gavetas das delegacias. E até em 
ditos populares. Sempre estive muito atento a essas coisas. Um repórter nunca 
sabe quando vai ser exigido dele o resgate de uma história interessante para con-
tar aos seus leitores. Lembro que dois dias depois daquela noite fria de agosto na 
Annoni eu recebi uma ligação da redação do jornal. Pediram uma reportagem 
especial para o fim de semana. Não tinha muito tempo para encontrar a história. 
Foi daí que lembrei da milonga que ouvi em torno de um fogo de chão e que fa-
lava sobre um tal João Sem Terra. Nunca tinha escutado antes aquela canção. Po-
dia render uma história boa. Daí comecei a perguntar para os acampados sobre 
a milonga. Descobri os autores: Antônio Gringo, música, e Paulo Carus, letra. 
Aprofundei mais a conversa e descobri que realmente havia existido um persona-
gem chamado João Sem Terra, que havia lutado pela reforma agrária nos tempos 
do Master. Fiz algumas anotações e guardei o material para esclarecer melhor 
depois. Ou seja: ainda não tinha resolvido o meu problema da reportagem para 
o fim de semana. Resolvi encontrando outra história.

Montando o quebra-cabeça

O acampamento da Annoni durou de 1985 até 1993. O auge dos confron-
tos com as autoridades foi nos primeiros cinco anos. Além dessa, outras ocu-
pações de terra importantes para a marcha da reforma agrária aconteceram em 
vários cantos do Rio Grande do Sul, principalmente na região de Cruz Alta, 
como a da Fazenda Santa Elmira, em Salto do Jacuí. Na época, eu vivia pelas 
estradas escrevendo a história dessas ocupações e dos confrontos entre colonos e 
brigadianos.  No meio da correria, a Milonga do João Sem Terra não saia da mi-
nha cabeça. Já sabia que se tratava de um personagem real. Mas ainda não tinha 
os detalhes. Em uma das minhas passagens por Porto Alegre fui procurar Jair 
Krischke, presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH). 
Durante as ditaduras militares no Cone Sul (Brasil, Uruguai, Argentina e Chi-
le), Krischke era o cara que cuidava para que os perseguidos pelo regime obtives-
sem asilo político ou exílio em outros países. Ele sabia do caso do João Sem Terra 
e onde moravam os seus familiares. Tratava-se de João Machado dos Santos, um 
defensor da “reforma agrária radical” e do cooperativismo. Na redação do jornal 
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trabalhava um velho repórter chamado João Aveline, que tinha sido secretário 
do Partidão (o antigo Partido Comunista Brasileiro) e nos anos 60 havia “con-
trabandeado” para as páginas dos jornais as andanças do João Sem Terra. Foi 
um dia feliz para mim. Finalmente encontrara um personagem esquecido pela 
história. Fiquei uns dois meses viajando e montando o quebra-cabeça do per-
sonagem. Não foi fácil, porque não existiam documentos. Aliás, encontrei um 
inquérito na Delegacia de Polícia de Nonoai em que era acusado de ter levado 
armas para o acampamento de sem-terra do Capão da Cascavel. O resto tive que 
me valer da memória das pessoas que conviveram com ele. Consegui montar o 
quebra-cabeça e escrevi uma série de reportagens para o jornal. Depois, busquei 
mais informações e fiz o livro A Saga do João Sem Terra, publicado em 1988, pela 
Editora Vozes. Em 132 páginas conta a sua história tendo como foco a persegui-
ção das autoridades, a sua relação com a família e o seu sumiço em 1963. Vou 
resumir alguns fatos que considero fundamentais para facilitar a vida do leitor 
e para agregar à nossa conversa informações que vim a descobrir uma década 
depois de ter escrito o livro. 

O seu nome era João Machado dos Santos, nasceu em 6 de maio de 1925 
no interior de Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte. Era um dos 11 fi-
lhos de Pedro Machado dos Santos, um agricultor médio da região. Naquela 
época era tradição os filhos seguirem o partido do pai. Pedro Machado era do 
PTB. Logo, os filhos seguiam a mesma bandeira política. Na adolescência era 
conhecido como Machadinho. Casou-se com a professora rural Wanda, com 
quem teve sete filhos, entre eles Cláudio Tadeu. O casal morou em vários locais 
no Estado. Um deles foi o Rincão dos Ildefonsos, em Encruzilhada do Sul. Só 
para lembrar. Foi ali que, pela posse de uma gleba de 20 mil hectares, disputada 
por 600 agricultores e por um homem chamado Euclides Lance, que o prefeito 
de Encruzilhada, Milton Serres Rodrigues, criou o Master. Não encontrei infor-
mações que ligassem João Sem Terra a esse movimento. De lá, o casal se mudou 
para o município de Rolante-RS.

Em Rolante, a família foi viver em uma localidade conhecida como Rio da 
Ilha. Ali ele começou a se envolver com questões agrárias, e por conta disso saiu 
de cena o “Machadinho” e surgiu o João Sem Terra – que na história universal foi 
um rei inglês, do século XIII, deserdado de suas terras. “Não existe apontamento 
ou depoimento que mostrem se o João Machado dos Santos passa a chamar-se 
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João Sem Terra por causa deste nobre inglês ou se pelo fato de ser um lutador 
pela reforma agrária”, escrevi na página 13 do meu livro. Era o ano de 1958, já 
havia nascido o sétimo filho do casal. A cada semana, João Sem Terra ficava mais 
dias ausente de casa. O pessoal do Master apostava então todas as suas fichas na 
candidatura de Leonel Brizola a governador. Com a eleição de petebista, os mili-
tantes do movimento viveram o auge da luta pela terra no Estado.

No governo Brizola, o Master se envolveu na organização de grandes acam-
pamentos de sem-terra. Facilitou muito a organização dos acampamentos o fato 
do movimento ter criado associações rurais em vários municípios. A maioria dos 
acampamentos foi erguida ao redor do local onde, em 1985, os colonos monta-
ram o acampamento da Fazenda Annoni. A poucos quilômetros dali, em 1962, 
o Master organizou o acampamento da Fazenda Sarandi, uma gleba de 25 mil 
hectares que era propriedade de três sócios uruguaios. Consta que eles nunca 
estiveram na fazenda. A estratégia do movimento era montar acampamento nas 
imediações da área reivindicada e forçar Brizola a desapropriá-la. Surgiram mais 
uma dezena de acampamentos de sem-terra na região, como o do Capão da Cas-
cavel, em Nonoai, onde o prefeito Jair Calixto era um dos líderes da esquerda do 
PTB. No final do governo Brizola, em fevereiro de 1963, os agricultores monta-
ram um acampamento com 9 mil sem-terra no Passo Feio, ao lado de um parque 
florestal entre Iraí e Nonoai. O novo governador, Ildo Meneghetti, assumiu no 
dia 25 de março e na semana seguinte mandou tropas da BM cercar o acampa-
mento e começar a desalojar os colonos.

Meneghetti elegeu João Sem Terra como inimigo número um da ordem. 
Ele foi várias vezes preso pelos agentes do Departamento de Ordem Política e 
Social (DOPS). Para sobreviver, trocou de identidade e fugiu para Goiás, dei-
xando para a professora Wanda a missão de criar os sete filhos. Nos anos 80, 
quando os acampamentos de colonos começaram a pipocar novamente pelo 
Estado, um dos filhos de João Sem Terra, Cláudio Tadeu, se apresentava aos lí-
deres do movimento e pedia para chamarem pelo seu pai. A família, os amigos 
e os companheiros do Master acreditavam que ele tivesse sido morto durante a 
ditadura militar. Esse é o resumo da história do desaparecimento do João Sem 
Terra. A trajetória dele conta a estrutura dos movimentos sociais que lutavam 
pela reforma agrária na época. O Master havia sido fundado pelo prefeito de 
Encruzilhada, Milton Serres Rodrigues, para resolver um problema específico 
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de conflito agrário. Acabou crescendo e sendo adotado pela esquerda do PTB e 
pelo pessoal do Partidão. Foi o braço do partido na questão agrária. Lembramos 
que nos anos 60 o Brasil era um país onde a maioria da população ainda vivia em 
áreas rurais. Aqui há uma coisa importante a se notar: a diferença entre o Master 
e o MST. O Master nasceu dentro da ala esquerda do PTB. O MST foi gestado 
dentro da igreja progressista e depois tornou-se um dos esteios do Partido dos 
Trabalhadores (PT). Nos anos 60, a produção agrícola do Rio Grande do Sul 
tinha como o seu maior produto a criação de gado pelos fazendeiros da fronteira 
com o Uruguai e a Argentina. Eram os grandes latifundiários que davam as car-
tas na política gaúcha. Os descendentes dos imigrantes viviam nas colônias, em 
pequenas propriedades rurais. Ali se produzia de tudo para a família sobreviver 
e o excesso era vendido para o bodegueiro, que abastecia os grandes atacados de 
Porto Alegre com feijão-preto e banha de porco. Existiam poucas e precárias 
estradas de rodagem. O grosso do transporte era feito por trem ou barcos.

A busca pela terra barata

Há um capítulo na história do João Sem Terra que fui descobrir quase uma 
década depois que escrevi o livro. Não porque as informações estivessem escon-
didas. Mas porque a história ainda não havia sido escrita naquela época. Trata-se 
das migrações de gaúchos para o outro lado do Rio Uruguai. Primeiro povoaram 
o oeste de Santa Catarina e Paraná. Depois subiram para Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Goiás. Também en-
traram nos países vizinhos, como no Paraguai, onde são chamados de brasiguaios, 
e na Bolívia. Essas migrações não começaram nos anos 70, como é ideia geral, 
graças à visibilidade dada ao fato pelos jornais. Ela começa lá na época do João 
Sem Terra e se acelera a partir da metade da década de 70, quando os militares 
estimularam as migrações para aliviar a tensão da luta pela terra no Rio Grande 
do Sul e também para ocupar os espaços vazios nas chamadas fronteiras agrícolas.

A migração de gaúchos para o outro lado do Rio Uruguai começou na épo-
ca do João Sem Terra. Dei-me por conta disso em 1996, quando escrevi o livro O 
Brasil de Bombachas, que conta a saga dos colonos gaúchos e seus descendentes 
que povoaram as fronteiras agrícolas do Brasil. Para fazer o livro fiquei 60 dias 
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direto viajando e rodei 30 mil quilômetros. Entrevistei os pioneiros dessa migra-
ção. Além do livro, publiquei uma série de reportagens. Em 2011, voltei para a 
estrada e andei 15 mil quilômetros em 30 dias de viagem. Dessa vez entrevistei os 
filhos dos pioneiros e escrevi o livro O Brasil de Bombachas – As novas fronteiras 
da saga gaúcha. Voltei à estrada em 2019. Mais 7 mil quilômetros percorridos 
durante 12 dias diretos resultaram no livro De Pai Para Filho na Migração Gaú-
cha, que conta como está sendo conduzido o processo de sucessão nas proprie-
dades dos povoadores das novas fronteiras agrícolas. A respeito da ocupação de 
terras agrícolas nos países vizinhos pelos agricultores gaúchos e seus descenden-
tes escrevi, em 1990, o livro Brasiguaios: homens sem pátria.

Todos esses livros são episódios de uma mesma história que começa nas 
chamadas colônias velhas, as moradias dos primeiros imigrantes europeus e de 
outras partes do mundo que se estabeleceram a partir de 1827 na Encosta da 
Serra e nos vales do Caí, Sinos e Rio Pardo. Esses imigrantes eram donos de 
pequenas propriedades, e até a metade dos anos 1950 o pai conseguia compra 
terra para os filhos com o lucro da produção que vendia. Por vários motivos, mas 
dois em particular, esse sistema ruiu: o primeiro foi que os seus produtos, para 
chegar aos mercados consumidores, passavam pela mão dos intermediários, no 
caso os donos das bodegas. Parte dessa história é contada no livro do professor 
José Vicente Tavares, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
chamado Colonos do Vinho. E o segundo é que as glebas ao redor das colônias 
velhas estavam todas ocupadas e as que estavam à venda custavam muito caro. 
Sobre esse assunto, em 1980, eu e meu colega repórter André Pereira publicamos 
o livro Monges Barbudos & O Massacre do Fundão.

A solução era encontrar terra barata para alojar os filhos. Na época existiam 
dois destinos com terras disponíveis dentro do Rio Grande do Sul. O primeiro 
era a fronteira, ao sul e ao oeste do Estado. Mas lá viviam os grandes fazendeiros, 
que detinham o poder econômico e político. Restava o norte do território gaú-
cho. Cobertas de matas e habitadas por índios caingangues, guaranis e caboclos, 
ali existiam grandes áreas que haviam sido doadas para militares que lutaram nas 
revoluções gaúchas, como a Federalista (1893 a 1895), uma guerra civil que en-
volveu federalistas (maragatos), de lenços vermelhos, e republicanos (pica-paus), 
de lenços brancos. Muitos dos que ganharam as terras nunca tomaram posse. 
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Outros as perderam na mesa de jogo de cartas. E uns poucos se estabeleceram 
por lá para explorar a colheita de erva-mate nativa e criar mulas, que eram vendi-
das para Minas Gerais e São Paulo.

Soma-se a essa situação os últimos anos da monarquia no Brasil (1822 a 
1889). Em 1856, o imperador dom Pedro II determinou que uma área de 420 
mil hectares – equivalente a 16,8 mil colônias – entre os rios Uruguai, ao nor-
te, Passo Fundo, a leste, Várzea, a oeste, e os Campos do Sarandi (atual cidade 
de Sarandi), ao sul, fosse designada a assentamentos de índios caingangues que 
vinham perdendo suas terras para os colonizadores europeus. A área era rica em 
madeiras nobres, como araucárias, erva-mate e tinha uma fauna diversificada. 
Exatos 33 anos depois de dar as terras para os caingangues, em 1889, dom Pedro 
II foi deposto do trono e instalou-se a república no Brasil (o nosso atual sistema 
de governo). A partir do ano seguinte, 1890, muita coisa mudou no país. Para 
começar, a tarefa de colonização foi passada do governo federal para o estadual. 
Em 1912, o então Serviço de Proteção aos Índios (SPI) revogou o decreto dos 
420 mil hectares do imperador, explica um artigo publicado no dia 4 de setem-
bro de 2013 no site do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), de autoria do 
Cleber César Buzatto, na época secretário executivo do CIMI, uma organização 
ligada à Igreja Católica. O SPI determinou que fossem criadas duas reservas in-
dígenas: Nonoai, com 34.950 hectares, e Serrinha, com 11.950 hectares. E que 
os restantes 373 mil hectares fossem designados para colonização.

Tinha muita terra sem dono no norte do Estado. E foi para lá que os fi-
lhos dos colonos rumaram. No caminho foram semeando cidades, cortando o 
mato e fazendo suas roças. Tiveram a sua marcha facilitada pela construção da 
BR-386, no governo Brizola. E quando os militares deram o golpe, em 1964, 
uma boa parte desses agricultores estava se estabelecendo na área de 373 mil 
hectares determinada para colonização pelo SPI. Em 1964, uma boa parte dessa 
área já tinha sido ocupada de maneira ilegal ou duvidosa. Lá existia a Fazenda 
Sarandi. Foi por esse motivo que o Master fez vários acampamentos de sem-terra 
na região e pressionou o então governador Brizola a desapropriar as terras. A 
Fazenda Annoni fica também dentro dessa área. O golpe militar congelou a luta 
pela terra. Mas não impediu que os colonos consolidassem a ocupação ilegal das 
reservas indígenas da Serrinha e Nonoai.
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A disputa pela terra nessa região permaneceu congelada até a madrugada 
de 23 de maio de 1978, quando, a mando do cacique Nelson Xangrê, um grupo 
de guerreiros caingangues colocou fogo em sete escolas no interior da reserva 
de Nonoai. As escolas eram frequentadas pelos filhos das 1,5 mil famílias de 
agricultores que viviam como intrusos na reserva. Em 1978, quem mandava no 
país eram os militares. Portanto, tudo passava por eles. Inclusive um conflito 
entre índios e agricultores. Um dia antes do incêndio, Xangrê enviou, em um 
Fusca, cinco dos seus melhores guerreiros, entre eles Amandio Vergueira, seu 
braço direito, a Santo Ângelo, conseguir autorização do general José Eduardo 
Lopes Teixeira para expulsar os brancos. Em uma conversa que tive com Verguei-
ra, ele confirmou que o general autorizou a expulsão. Parte dessa história eu e os 
repórteres Humberto Andreatta e André Pereira contamos no livro A Guerra 
dos Bugres, publicado em 1986.

O episódio ganhou as manchetes de vários jornais ao redor do mundo. No 
Brasil, onde a imprensa era fortemente censurada, o assunto também foi para 
as capas dos principais jornais. Os militares do golpe de 64 sempre foram aves-
sos à publicidade. Qual o interesse deles no episódio? Creio ter encontrado essa 
resposta em uma conversa que tive em Brasília, em 1996, com general Danilo 
Venturini (falecido em 2015). Durante o regime militar, o general fazia parte do 
governo e se perfilava entre os grandes especialistas na América do Sul em confli-
tos agrários. Na época, havia interesse do governo federal de povoar as fronteiras 
agrícolas do Brasil. Assim, aos agricultores expulsos da reserva de Nonoai foi 
colocada a opção de migrar com suas famílias para as novas fronteiras agrícolas 
do Centro-Oeste. Encontrei muitos deles em Lucas do Rio Verde, hoje uma das 
cidades expoentes do agronegócio no norte do Mato Grosso.

As famílias que não aceitaram sair do território gaúcho acabaram acam-
pando à beira das estradas da região. Um desses acampamentos foi erguido na 
Encruzilhada Natalino. E ficou famoso por se tornar um ponto de resistência 
à ditadura militar. Ali nasceram as raízes do MST. Aqui é interessante falar o 
seguinte. Com a entrada do governo no processo de povoamento das frontei-
ras agrícolas fortaleceu-se o fluxo de agricultores para fora do Rio Grande do 
Sul. Até então esse processo já vinha acontecendo, de duas maneiras: por conta 
própria, as famílias se organizavam e rumavam para as terras do outro lado Rio 
Uruguai, ou eram levadas por cooperativas de produção e empresas de coloniza-
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ção particulares. Esses agricultores ergueram os pilares do que hoje é chamado 
de agronegócio. Os que ficaram e ingressaram nas fileiras do MST enfrentaram 
duas décadas de luta pela reforma agrária. Em 1985, eles invadiram a Fazenda 
Anonni, que funcionou por quase uma década como uma espécie de base para 
organizar as estratégias de lutas. Aqui é o seguinte. Na década de 70 e 80 ainda 
existiam grandes propriedades rurais encravadas em cidades no norte do territó-
rio gaúcho. Justamente na área onde era cultivada a soja. A maioria se localizava 
na região de Cruz Alta, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Carazinho. Os 
proprietários as mantinham como reserva de valor. Muitos simplesmente se re-
cusavam a arrendá-las para os plantadores de soja.

A atuação do MST acabou pressionando esses grandes proprietários a en-
trar no mercado de arrendamento de terras para o cultivo de soja. Foi graças a 
isso que regiões como Cruz Alta triplicaram a sua produção de grãos em menos 
de uma década. O estabelecimento de assentamentos de sem-terra nessas regiões 
também ergueu a produção de grãos. Em 1991, o Brasil fechou com os países 
vizinhos o Tratado do Mercosul. Um acordo comercial de livre trânsito de mer-
cadorias com Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile. Esse acordo também exigia 
a retirada das tropas das Forças Armadas da fronteira gaúcha, que por muitos 
anos foi uma das mais fortemente guarnecidas do Brasil. Vários batalhões foram 
transferidos para estados como Amazonas e outros. E o que já vinha aconte-
cendo de maneira lenta foi acelerado: o assentamento de colonos nas fronteiras 
secas do Rio Grande do Sul. Regiões que eram despovoadas passaram a ter agro-
vilas de agricultores. Entre os militares ao redor do mundo existe um dito de 
que não há nada melhor para proteger uma fronteira do que um agricultor. Fato 
é o seguinte: os assentamentos de colonos no Estado acabaram fortalecendo a 
agricultura familiar. Muito embora a imprensa tenha criado a imagem de que o 
agronegócio é formado pelos produtores de grãos. A realidade não é bem assim. 
As propriedades familiares produzem proteína animal (frangos, suínos e leite) e 
trabalham de maneira integrada com cooperativas e grandes empresas frigorífi-
cas, as chamadas agroindústrias, que são responsáveis pela criação de milhares de 
empregos. Portanto, fazem parte do agronegócio, que é um dos esteios da econo-
mia nacional e é um dos mais competitivos do mundo. E o que João Sem Terra 
tem a ver com tudo isso? Ele é a linha que costura todos esses fatos e os torna elos 
de uma mesma corrente.
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A volta do João Sem Terra

Jamais imaginei, naquela fria noite de agosto de 1987 na Annoni, quan-
do ouvi pela primeira vez a milonga que falava de João Sem Terra, que acabaria 
cavando tão fundo a sua história. Lembro-me que quando fui escrever a repor-
tagem pensei muito sobre a primeira linha do texto. Todos os depoimentos que 
havia tomado, incluindo os filhos, a esposa, o irmão e os amigos, o davam como 
morto. Esse era o destino de quem se envolvia com questões agrárias no Brasil 
naqueles anos. Mas uma das filhas dele, que na época do desaparecimento tinha 
pouco mais de cinco anos, me disse que não acreditava na morte do pai. Per-
guntei-lhe por qual motivo. Ele respondeu: “Antes de desaparecer, ele esteve em 
casa, pegou-me no colo enquanto tomava chimarrão e prometeu que voltaria. 
Ele nunca mentiu para mim”. Ela era a única que acreditava. Tive também uma 
conversa longa e detalhada com um agente do DOPS aposentado que partici-
pou das prisões de João Sem Terra. Lembro de uma das frases da nossa conversa. 
Ele disse: “Aquele baixinho não era homem de se entregar vivo”. Por sempre ter 
me envolvido com a cobertura de conflitos, aprendi que o repórter nunca deve 
fechar todas as portas porque o improvável acontece mais vezes do que se pensa. 
Abri o texto, assim: “Onde andará João Sem Terra?”

Publiquei a reportagem e depois o livro. Creio que tenha se passado meio 
ano da publicação do livro. Em um fim de semana de folga, eu tomava chimarrão 
no domingo pela manhã quando o telefone tocou. Atendi e ouvi: “Aqui é o João 
Sem Terra”. Desliguei por acreditar que era alguém da redação do jornal fazendo 
graça. Era comum isso acontecer nas redações. Dali a uns minutos o telefone to-
cou novamente. Era mesmo o João Sem Terra. Ele me contou que um professor 
amigo dele e militantes dos movimentos sociais em Goiás haviam lido o livro. 
E pela descrição acreditavam que se tratava dele. Ele confirmou que era ele para 
o amigo depois de ler no livro o depoimento da filha que acreditava que estava 
vivo. A primeira pergunta que fiz para ele, foi: “Tchê, já se passaram cinco anos 
desde que terminou a ditadura militar, por que tu não voltou?” Ele respondeu: 
“Os milicos ainda estão por aí”. Claro, a minha folga acabou com a ligação. Antes 
de publicar a reportagem era preciso conversar com a família. Eles não podiam 
saber pelo jornal. Procurei o Krischke, que lidou com esse tipo de problema a 
vida toda. As famílias de pessoas desaparecidas por perseguição política ficam 
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traumatizadas. Em Goiás, ele havia se envolvido com a organização dos garim-
peiros e tinha se casado e constituído outra família.

Levei quase um mês para publicar a matéria sobre a volta do João Sem Ter-
ra. Foi um acontecimento para os movimentos sociais. Tive uma longa conversa 
com um dos filhos dele, o Cláudio Tadeu, aquele que andava pelos acampamen-
tos de sem-terra procurando o pai. Lembro-me que ele disse que o pai estava 
velho e doente. E que tinha muitos problemas familiares para resolver. Ele não 
disse. Mas estava nas entrelinhas o pedido para que eu e a imprensa deixássemos 
ele em paz com os filhos. Achei um pedido justo. Afinal das contas, a luta pela 
terra no final dos anos 80 era conduzida por um quadro de lideranças qualifica-
das e equilibradas. E o enfrentamento era feroz. Os grandes proprietários haviam 
erguido a União Nacional dos Ruralistas (UDR), uma organização com quadros 
qualificados e muito bem articulada no Congresso Nacional e entre os órgãos 
de segurança pública. Em 1989, depois de 29 anos, tinha sido eleito o primeiro 
presidente da República pelo voto direto. O segundo turno foi disputado por 
Fernando Collor de Mello, político conservador de Alagoas, e Luiz Inácio Lula 
da Silva, sindicalista e de esquerda. Collor ganhou e ninguém sabia para que lado 
iriam as coisas no país. Acabou sendo cassado dois anos depois, por corrupção. 
Assumiu o seu vice, Itamar Franco (falecido em 2011).

Logo que a democratização começou a se consolidar houve uma mudança 
na maneira da imprensa tratar as ocupações de terra. Durante a ditadura militar, 
mesmo os jornais que eram contra a estratégia do MST de invadir propriedades, 
tratavam a questão como um problema social. O que de fato era. Os líderes do 
MST eram respeitados. Com a democratização, o tratamento dado pela mídia 
aos sem-terra mudou: agora eram bandidos, invasores de propriedade alheia, e 
os movimentos sociais entram na categoria de “formação de quadrilha”. O mes-
mo tratamento que era dado para os líderes do Master antes do golpe militar 
de 1964. Segui o conselho do Cláudio Tadeu e deixei o pai dele em paz. Vários 
colegas escreveram livros a respeito e a cineasta Tereza Noll Trindade fez um do-
cumentário de 80 minutos chamado “João Sem Terra”. De uma maneira muito 
legal ela conta a história dele. Pessoas como ele e outras lideranças que encontrei 
nas minhas andanças de repórter não são bandidos tampouco heróis. São pes-
soas que somaram experiência de vida e lutaram por uma causa. São graças a eles 
que temos leis ambientais, programas sociais e outros benefícios.
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Se hoje o Brasil tem um eficiente sistema de produção agrícola é porque 
tivemos, ao longo da história, homens que lutaram por isso. É como disse: João 
Sem Terra é um elo nessa corrente. Se for examinar os conteúdos dos livros da 
história oficial do Brasil parece que tudo que se tem caiu do céu. Ou foi obra de 
um benfeitor. Mas não é bem assim. Muita gente morreu, desapareceu ou sim-
plesmente foi jogada na miséria por ter lutado pelo bem comum. Lembro que 
no começo da minha carreira de repórter eu tinha uma agenda de papel onde 
estavam anotados os telefones de lideranças da luta pela terra de todo o Brasil. 
Nos fins de ano, eu atualizava a agenda. E sempre riscava fora alguns nomes por-
que haviam sido mortos por pistoleiros, principalmente no Pará. O meu sonho 
é um dia ver o nome e a história deles nos livros escolares. Não é sonhar grande 
demais, né?
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A transição da primeira para a segunda metade do século XX foi 
marcada por diversas transformações políticas e sociais no Brasil. Para aqueles 
interessados em temáticas como campesinato, luta por terra, reforma agrária e 
afins, os anos 50 e 60 do século XX apresentaram uma conjuntura que provo-
ca interesse especial. Ainda que esses temas não fossem necessariamente novos, 
uma vez que a dificuldade do acesso à terra - em especial aos camponeses e de-
mais populações rurais - nos remete à formação do Estado Nacional brasileiro 
(Holanda, 1995), atores como as Liga Camponesas, o envolvimento da Igreja, 
bem como o reposicionamento do Partido Comunista do Brasil (PCB), entre 
outros, atribui ao período uma dinâmica que merece especial atenção1. 

1  Entre o final dos anos de 50 e início dos anos 60 do século XX, a luta por terra no Brasil se ressignificou 
a partir da atuação de novos atores sociais e políticos. Entre aqueles que merecem destaque especial estão 
as Ligas Camponesas, a Igreja e o Partido Comunista do Brasil (PCB). As Ligas nasceram no interior de 
Pernambuco, no final dos anos 50 e, a partir de uma luta local, sob a liderança pública de um advogado 
chamado Francisco Julião, o movimento se ampliou alcançando todo o país. O movimento foi responsável 
por personificar a luta pela terra no Brasil naquele período e, diante de sua ampliação e reconhecimento 
público, foi um dos principais responsáveis por colocar o debate acerca da reforma agrária na agenda política 
nacional. Se, por um lado, as Ligas foram um importante elemento na construção do reconhecimento pú-
blico do problema, essa condição trouxe, por outro lado, a necessidade de que outros atores se envolvessem 
diretamente com a questão. Isto é, o protagonismo das Ligas na representação das populações camponesas 
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Essa situação ganha ainda mais importância diante do reconhecimento de 
que as diferentes mobilizações rurais que passaram a ganhar força no Brasil fo-
ram utilizadas como um dos elementos centrais para justificar o golpe de Estado 
que colocou os militares no poder a partir de abril de 1964. Assim, as diversas 
iniciativas que buscam lançar luzes sobre elementos tão importantes devem ser 
valorizadas. 

Nesse sentido, o texto ajuda a compor esse quadro propondo uma refle-
xão sobre algumas iniciativas peculiares, colocadas em prática no estado do Rio 
Grande do Sul, durante o período acima referido. As formas de enfrentamento 
dos problemas fundiários, em especial com a promoção de projetos de coloni-
zação e reforma agrária, desapropriações e realização de acampamentos em solo 
gaúcho passam a ocorrer a partir do final da década de 1950.  

Em linhas gerais, o que buscarei evidenciar ao longo desse trabalho, é 
que o complexo quadro de demandas por iniciativas que alterassem a situação 
fundiária do estado do Rio Grande do Sul necessita ser compreendido dentro 
de um contexto maior. Isto é, proponho que o entendimento dos eventos seja 
colocado em perspectiva aos acontecimentos políticos locais e desdobramentos 
da luta por terra no quadro nacional. Longe de ser uma repetição daquilo que se 
passava em outros contextos, o governo do estado do Rio Grande do Sul impôs 
uma agenda própria de enfrentamento do problema. Muito da legitimidade que 
o mesmo se pautou para a criação de suas práticas era devedora a eventos e atores 
sociais que se mobilizaram para além de suas fronteiras, tornando o problema 
da questão fundiária e a necessidade da defesa de iniciativas de reforma agrária, 
um problema nacional. O governo do estado do Rio Grande do Sul mostrou à 
época, especialmente durante o governo de Leonel Brizola (1959-1963), que 
tinha propostas e instrumentos para promover transformações necessárias ao 
meio rural. 

O contexto abordado acima é importante pois é por meio dele que podemos 
entender a relevância do Movimento dos Agricultores Sem Terra, conhecido 
como MASTER, dentro da conjuntura local. Segundo Eckert (1984), criado a 
partir de uma disputa de posseiros de Encruzilhada do Sul em 1959, o movimen-

e rurais precisava ser disputada. É nesse contexto que PCB e Igreja passam a figurar como elementos impor-
tantes, especialmente a partir do avanço da sindicalização rural a partir do início da década de 1960 e diante 
do enfraquecimento das Ligas Camponesas. Ver mais em Alves (2015).     
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to seria o responsável por uma série de mobilizações rurais que ocorreram no 
estado do Rio Grande do Sul, desde sua criação até seu desmantelamento, diante 
do golpe militar de 1964. 

Desde o final da ditadura militar no Brasil, esforços têm sido realizados na 
direção de recuperar traços perdidos, ou esquecidos, das lutas camponesas e das 
populações rurais do período anterior a 1964. Nesse sentido, as iniciativas de re-
visitar as ações do MASTER se dividem basicamente em duas dimensões. A pri-
meira delas, vê o movimento como autônomo das forças políticas locais, como 
um movimento independente que mobilizava os trabalhadores rurais, posseiros, 
sem terras e afins, na luta legítima por um pedaço de terra, especialmente por 
meio da realização de marchas e acampamentos. A principal referência a essa 
interpretação dos fatos é Eckert (1984), que se baseia em especial nos acampa-
mentos de Sarandi e Camaquã (ambos nos primeiros meses de 1962) para justi-
ficar a importância do movimento no desenrolar dos projetos de reforma agrária 
no Rio Grande do Sul. Por outro lado, autores como Martins(1983) e Santos e 
Costa (1998) diferem da autora supracitada ao se referirem ao movimento como 
tutelado pelo governo Leonel Brizola.

Ainda que seja uma iniciativa que mereça destaque, o debate acerca da 
autonomia do movimento não deve ser utilizado para medir a relevância do 
mesmo. O que é significativo ao processo é perceber quanto o MASTER foi 
importante para a luta por terra no estado. De que maneira o mesmo represen-
tou a luta? Nessa direção, defendo que a forma como rotineiramente se tenta 
justificar a atuação do MASTER é, em grande parte, equivocada. Dediquei-me 
a analisar de forma pormenorizada as ocupações ocorridas em Sarandi e Cama-
quã em 1962 (ALVES, 2015) e não é possível encontrar entre aqueles que fize-
ram parte das ocupações, ao menos enquanto ocorriam, qualquer referência ao 
movimento, mesmo entre aqueles entendidos como líderes daquelas iniciativas. 
Ainda sim, isso não significa que o movimento não foi importante para a luta 
por terra que se desenrolou em solo gaúcho. Os problemas que carregam grande 
parte das análises a respeito da atuação do MASTER são frutos de abordagens 
anacrônicas. Buscou-se através das últimas décadas, recuperar traços de atuação 
do movimento que fossem semelhantes a movimentos sociais de luta por terra 
posteriores. Entretanto, a linguagem da luta em si (SIGAUD, 2000), ainda não 
estava estabelecida quando as ações historicamente associadas ao MASTER se 
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desenrolaram. Buscamos nele signos que ainda não estavam consagrados nas for-
mas tradicionais de luta pela terra. Essas ausências não devem ser vistas como 
elementos que retirem importância aos fatos, mas como uma destacada etapa 
de construção de um repertório de luta que foi ampliado e ressignificado des-
de então. Em resumo, não devemos buscar no MASTER a lona preta, camisas, 
bandeiras ou trabalho de base organizado, mas enxergar a representação pública 
da luta das primeiras iniciativas de ocupar terras como forma de demandar sua 
distribuição para quem não a tinha. Isto já é demasiado inovador para aquele 
momento. Assim, indicarei como o MASTER foi elemento fundamental para 
que o governo do estado pudesse promover projetos que colonização e reforma 
agrária - mesmo sem ser possível atribuir a ele uma organização direta das mobi-
lizações que passaram a ocorrer a partir de 1962 - ao personificar a luta em seu 
aspecto público.    

Tempos de construção 

Em Porto Alegre, nos primeiros meses de 1963, fechavam-se gavetas e re-
colhiam-se papéis no Palácio Piratini. Em pouco tempo assumiria o governo 
do estado Ildo Meneghetti, eleito pelo Partido Social Democrático (PSD) em 
outubro de 1962. A eleição daquele ano havia sido particularmente dura para o 
Partido Trabalhista Brasileiro, o PDT, à época, com Leonel Brizola no comando 
do governo do estado. O PDT não somente foi derrotado na disputa para o Pi-
ratini, tendo Ildo Meneghetti conquistado 39% dos votos, contra o trabalhista 
Egídio Michaelsen, que alcançou 37%. O PTB também foi derrotado para o 
senado federal, com Brochado da Rocha e Mariano Beck, ambos trabalhistas, 
obtendo 24% e 23% dos votos respectivamente, sendo superados por Mem de 
Sá, do Partido Liberal (PL), e Daniel Krieger, da União Democrática Nacional 
(UDN), que alcançaram 25% e 26% dos votos válidos. Essas derrotas colocaram 
em suspensão, ao menos no plano estadual, uma agenda desenvolvimentista bas-
tante forte, que vinha sendo posta em prática por Leonel Brizola desde 1959. O 
governo do estado vinha promovendo sua política habitacional, uma grande re-
forma no setor educacional do estado, bem como havia tomado medidas bastan-
te heterodoxas no setor de infraestrutura local, ao encampar empresas privadas 
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multinacionais do setor elétrico e de comunicação. Além disso, promoveu a cria-
ção de um aparato burocrático público que foi capaz de promover projetos de 
assentamento, colonização e reforma agrária no estado do Rio Grande do Sul2.  

Entre aqueles que compuseram o grupo responsável por grande parte 
dessas iniciativas estava Paulo Schimdt. Amigo de Brizola desde a os tempos da 
universidade, passou a integrar o governo inicialmente para compor a equipe 
responsável por programas habitacionais e de construção de escolas, que na 
época ficaram conhecidas como brizoletas. Parte considerável dos programas e 
iniciativas do governo do estado durante aquele período poderão ser revisitadas 
aqui a partir da vasta documentação que  Paulo foi capaz de preservar ao longo 
dos anos. Paulo Schmidt foi sujeito e guardião de uma história que ainda merece 
ser melhor apresentada.

 A primeira indicação de que o governo de Leonel Brizola, no Rio Gran-
de do Sul, pretendia lidar com questões relacionadas ao acesso à terra por 
parte de agricultores sem terra foi fornecida a partir da criação da Comissão 
Estadual de Terras e Habitação, a CETH, em 29 de fevereiro de 1960. Como 
destaca seu decreto de criação, a CETH “promoverá, nos termos da lei em vi-
gor, a aquisição de terras para agricultores e suas organizações”3. Brizola estava 
criando a CETH e Schmidt deveria realizar o mesmo trabalho que havia fei-
to na área educacional, mas agora direcionado à questão fundiária do estado:

Bom, de qualquer forma, terminou o trabalho, estava terminando 
esse trabalho [na área da educação]. Ele me chama de novo lá no 
palácio e disse: ‘Paulo agora você vai para outra missão. Eu estou 
criando a Comissão Estadual de Terras e Habitação, isso que tu fez 
[...] com relação a população escolar, ao ensino, eu quero que você 
faça com a habitação popular e o sistema fundiário do estado. O 
levantamento socioeconômico disso aí.’

Assim, Schmidt foi designado Diretor Executivo da CETH em 8 de no-
vembro de 1960. Ele conta que a parte que tratava da questão habitacional da 
comissão funcionou pouco, não houve nenhum grande projeto. O estado não 

2  Ver mais sobre as transformações no setor educacional, de habitação, fundiário e de infraestrutura postas 
em prática pelo governo de Leonel Brizola no Rio Grande do Sul em Alves (2010).  
3 Artigo segundo do Decreto nº 11.201 de 29 de fevereiro de 1960.  
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tinha recursos para uma atividade muito ampla, a comissão ficou restrita a cria-
ção de projetos de financiamento para a construção de casas próprias para quem 
tinha o terreno, mas não tinha meios de construir as casas. Por outro lado, a Co-
missão Estadual de Terras e Habitação fez um grande trabalho de levantamento 
da situação fundiária do Rio Grande do Sul. Lançaram-se aos cartórios de todo 
o estado e iniciaram um processo detalhado de cadastramento de grandes pro-
priedades. Como resultado foi elaborado um documento onde se pode localizar 
os nomes de todos os proprietários de terras com mais de 2.500 hectares de cada 
um dos municípios gaúchos pesquisados. Além dessa lista, os funcionários da 
CETH elaboraram outro documento importante. Uma segunda lista compos-
ta apenas pelos nomes de cada proprietário de terra que possuísse mais de uma 
gleba que ultrapasse 2.500 hectares. O grau de detalhamento do documento, 
sua extensão e riqueza de detalhes apontam para uma preocupação por parte 
do governo gaúcho de desenhar um mapa do latifúndio no estado, ou seja, tra-
tava-se de uma primeira iniciativa do governo de se envolver com as questões 
relacionadas à terra. 

 O trabalho da CETH foi iniciado durante o ano de 1960 e concluído no 
ano de 1961. Schmidt afirma que depois de terminar o relatório levou ao gover-
nador a ideia de criar um órgão específico para tratar da reforma agrária no estado. 
Diante da proposta, Brizola criaria junto ao Conselho de Desenvolvimento do 
Estado, o Grupo de Trabalho 14, ou GT-14. Segundo informações encontradas 
na portaria nº.131 de 7 agosto de 1961, era função do GT sugerir medidas de 
ação concreta do poder público estadual no setor agrário. Paulo Schmidt era um 
dos integrantes do grupo. Ao final de 60 dias deveria ser entregue um relatório 
final com os resultados da atuação do GT-14:

A gente começou a discutir o que fazer e surgiu então, houve essa 
proposição, foi minha, mas de qualquer forma foi debatida e é do 
grupo, de criar um órgão de promoção de reforma agrária no estado 
e aí surgiu o Instituto Gaúcho de Reforma Agrária. [...] o referido 
instituto tem a finalidade de preparar em solo gaúcho o avento de 
uma autêntica reforma agrária. [...] É pensamento do governador 
Leonel Brizola [...] que não haverá reforma agrária sem a pressão e a 
presença dos estudos e debates das populações rurais devidamente 
organizadas. [...] Cria-se o Instituto Gaúcho de Reforma Agrária.
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Já em novembro de 1961, foi criado o Instituto Gaúcho de Reforma Agrá-
ria4, o IGRA, cujo decreto de criação traz de maneira bem objetiva a preocupa-
ção com a definição de seu público-alvo: os “sem terra”. Se a expressão “reforma 
agrária” não está apontada explicitamente no decreto, apesar de figurar no nome 
do instituto, já é possível localizar de maneira mais evidente o interesse por 
parte do governo do estado de realizar ações que dessem melhores condições de 
sobrevivência aos pequenos agricultores. Entre os objetivos da criação do IGRA 
estavam: 

[Estudar] e sugerir ao Governo projetos, iniciativas, bases e dire-
trizes de uma política agrária para o Estado do Rio Grande do Sul, 
o estabelecimento de um ambiente de justiça social no interior ru-
ral e, especialmente, quanto ao uso e propriedade da terra [e pro-
mover] o acesso a terra e a propriedade dos agricultores sem terra 
– parceiros, arrendatários e assalariados rurais – e das populações 
marginais, egressas do campo (Decreto de criação do IGRA, 14 
de novembro de 1961).

Entre a criação oficial do IGRA, em novembro de 1961, e seu efetivo fun-
cionamento, se passaram alguns meses. Se tomássemos o caminho apontado so-
mente pelos documentos oficiais do estado, poderíamos compreender que essa 
inatividade do Instituto, entre novembro de 1961 e abril de 1962, seria resultado 
de sua própria burocracia, ou seja, esse tempo poderia ser encarado como um 
período de ajuste e de organização do órgão. Entretanto, é justamente nesse pe-
ríodo, entre a criação oficial do IGRA e o início de suas atividades, que começam 
a ocorrer as mais significativas transformações que o aparelho burocrático, cria-
do pelo governo Brizola, não havia conseguido promover até então. Há tempos 
o estado do Rio Grande do Sul  tentava, utilizando-se de decretos e comissões, 
criar condições para iniciar um processo de mudança na estrutura agrária do 
estado, mas foi por meio das ocupações de terra que começaram efetivamente os 
“Projetos de Colonização e Reforma Agrária” do governo Brizola.

As ocupações parecem ter acionado o funcionamento do aparato buro-
crático já implantado, mas que até aquele momento se mostrava inoperante, 
fazendo com que o mesmo passasse a atuar. Neste sentido, o IGRA, criado em 

4  Por meio do Decreto nº 12.812 de 14 de novembro de 1961.
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novembro de 1961, passou a operar efetivamente em abril de 19625, ou seja, so-
mente depois do início das ocupações que o instituto foi instrumentalizado para 
realizar de fato os enunciados de seu decreto de criação.

Surge uma corrente:
os acampamentos

A história da ocupação da Fazenda Sarandi é bastante controversa. O fato 
de Jair de Moura Calixto, primo de Brizola, ter estado à frente de todo o evento, 
reforça a ideia de uma participação do governador como incentivador da ocupa-
ção6. A ação do governo diante dela também não combinava com a forma tradi-
cional de se lidar com iniciativas similares. Se o comportamento esperado seria 
o envio da Brigada Militar para retirar os “invasores”, Brizola faz o movimento 
inverso, enviando a Brigada para garantir a segurança dos acampados. 

Ao revisitarmos as ações que vinham sendo promovidas pelo governo nos 
meses imediatamente anteriores ao ocorrido, é possível verificar que um evento 
como o da Fazenda Sarandi se tornou uma oportunidade significativa para fazer 
funcionar todo o aparelho burocrático estatal criado para promover projetos de 
reforma agrária. Em entrevista de agosto de 1979, Jair Calixto, em um dos pou-
cos registros de sua versão da história, afirma:

Fui chamado ao Palácio Piratini para fazer um relato dos aconteci-
mentos à Brizola. Informei que as coisas estavam pretas, que havia 
muita gente passando todos os dias pelo corredor da Sarandi e 
acampando em Nonoai. Todos se queixando da opressão, da misé-
ria. Brizola queria que eu levasse aquela gente para a fazenda, mas 
depois voltou atrás, aceitando a orientação do doutor Brochado 
da Rocha (Secretário de Justiça). Brochado opinou que era preci-
so respeitar a propriedade privada e que os agricultores deveriam 
acampar na beira da estrada (O Rio Grande, 23 a 30/08/1979).

Segundo Calixto, ainda na mesma entrevista, ele teria voltado para Nonoai 

5  Decreto de funcionamento do IGRA de 6 de abril de 1962.
6  Para uma analise pormenorizada dos eventos, bem como da participação dos diversos atores envolvidos na 
ocupação da Fazenda Sarandi, ver Alves (2015). 
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onde, no dia 11 de janeiro de 1962, liderou 400 agricultores que acamparam 
junto ao Arroio Cascavel, no município de Sarandi. Segundo o mesmo jornal, 
esses agricultores convergiam para Nonoai por ocasião da publicidade realizada 
por dois líderes locais apoiados na política de Brizola de incentivo ao associati-
vismo dos colonos sem terra:

A ocupação da Fazenda Sarandi foi feita em ordem, como 
convinha a um movimento organizado a partir do Palácio 
Piratini. As faixas levantadas pelos agricultores traziam temas 
pacíficos: Terra e Pão, Justiça sem Luta, Somos Cristãos. ‘Tudo 
iniciativa do Brizola’, lembra Calixto. ‘Erguemos uma cruz bem 
no alto, só para que mais tarde não nos chamassem de comunis-
tas’. Mas esses expedientes ingênuos já não adiantavam diante dos 
inimigos do governador, cada vez mais agressivos e identificados 
pelo próprio Brizola como ‘aqueles que tem privilégios oriundos 
da espoliação que o capital estrangeiro realiza no Brasil’. Depois 
da nacionalização dos serviços de energia elétrica e de telefones 
– que tiveram repercussão internacional – a ocupação de terras 
de propriedade privada acrescentou os latifundiários à lista de 
inimigos de Brizola, ‘uma classe de sanguessugas, sem força moral 
para qualquer pacto política’, segundo o próprio governador. Os 
400 agricultores, que levantaram faixas e foices, fizeram apenas 
uma ocupação simbólica do Arroio Cascavel, sob o comando de 
Calixto, eram insuficientes para ocupar os 22 mil hectares de terra 
que reivindicavam. Quando Brizola anunciou a pela imprensa 
que pretendia desapropriar a fazenda dos uruguaios, amparado 
na Constituição que lhe permitia declará-la de utilidade pública 
e interesse social, ninguém ficou surpreso. Desde que assumiu o 
governo ele vinha criando instrumentos a favor de uma reforma 
agrária e fazendo propaganda aberta de suas vantagens ( Jornal  
-+O Rio Grande - 29 a 30/08/79). 

A passagem permite supor a motivação de opiniões tão distintas quanto 
ao papel de Brizola na ocupação de Sarandi. Calixto é direto ao afirmar que 
o governador teria mostrado interesse em realizar a ocupação, mas depois 
da intervenção de seu Secretário de Justiça, a situação teria mudado. Não há 
elementos que permitam precisar como teria se dado essa mudança de posição, 
mas ainda assim, a colocação não se afasta do quadro que considera que a ocupa-
ção teria sido fruto da iniciativa de Calixto, que foi apoiado no último instante 
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por Brizola. Ao mesmo tempo, é possível perceber a tensão que permeava as 
ações e os acontecimentos da época, o governador já tinha tomado medidas de 
caráter reformista nas áreas energéticas e de telecomunicações7. Seu interesse em 
lidar com a questão agrária é colocado na parte final da reportagem como se a 
desapropriação da Fazenda Sarandi fosse a oportunidade que esperava para pôr 
em prática seus projetos para o tema.

Com a justificativa da pressão popular, as ações do governo de Brizola não 
o colocariam facilmente como um “agitador das massas”, mas como uma lideran-
ça disposta a enfrentar o problema. Em que pese o momento peculiar pelo qual 
o país atravessava, o início das pressões por reformas de base, como a reforma 
agrária, estavam inseridas num campo de disputas com os defensores de alterna-
tivas mais conservadoras. Preocupação que pode ser notada no próprio decreto 
de desapropriação da área: 

Considerando que esta aspiração gerou movimento local de 
alta repercussão pelos característicos de fato novo que aconse-
lha o Poder Público a reconhecer a gravidade da questão social em 
nosso meio e a diligenciar imediata solução dentro das possibili-
dades da atual ordem jurídica;
Considerando que a Constituição do Rio Grande do Sul, 
obediente a princípios inscritos na Carta Federal, impõe aos 
poderes Estaduais o dever de promover a justa distribuição 
da propriedade, segundo o interesse social e de modo que o 
maior número possível de famílias participe do uso da terra e 
conte com os meios de produção.
Considerando que a agravação dos fenômenos sociais, carac-
terísticos da nossa época inspiraram à voz autorizada da Igreja, 
através da encíclica “Mater et Magistra” incisivas e palpitantes 
recomendações no sentido de considerar a propriedade particular 
como garantia da liberdade da pessoa humana e como fator in-
dispensável ao estabelecimento de uma justa ordem social, desde 
que o seu uso e não apenas sua posse, corresponda aos interesses 
coletivos;
[...]Considerando, ainda, que a grande Encíclica Papal acima in-
vocada, quando examina o plano agrário, inspirada pelos ideais 
cristãos de solidariedade e colaboração, preconiza a necessidade 
de que os pequenos agricultores formem uniões para alcançar a 

7  Ver mais em Miranda (2006).
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influencia correspondente à importância que representam junto a 
administração pública;
Considerando, assim, que o movimento dos agricultores sem 
terras, que motiva o presente decreto, tem caráter pacifico 
como evidenciam as mensagens trazidas ao Governo e, conse-
quentemente, não só representa verdadeira aspiração de justo 
sentido humano dentro da solidariedade cristã, como encon-
tra perfeita correspondência nos princípios e mandamentos 
constitucionais que devem ser urgentemente cumpridos em 
sua plenitude;
[...]Considerando, pois, que tem inteira procedência a proposta 
de desapropriação da área, em caráter de urgência, como expõe o 
Senhor Secretário de Agricultura de e merece, portanto, a melhor 
acolhida o apelo que o Governo do Estado também fazem os Ex-
mos. Senhores Prefeitos de Nonoai, Sarandi e Passo Fundo no 
sentido do atendimento da justa pretensão dos pequenos agricul-
tores sem terras daquela região.
Decreta:
Art. 1º - E declara de utilidade pública e de interesse social, para 
fins de desapropriação, o imóvel denominado “Fazenda Sarandi”, 
com área aproximada de 24.239,00 hectares, situada no Município 
de Sarandi [...] (Decreto de Desapropriação da Fazenda Sarandi – 
grifo meu).

Dentre as justificativas utilizadas por parte do governo do estado desta-
cam-se, entre outras, a legitimidade da demanda por terra dos agricultores sem 
terra; a Constituição do estado, que previa como obrigação o uso partilhado da 
terra, além da justificativa que envolvia a própria Igreja, que em alguns setores 
localizados passava defender princípios que colocavam em xeque o latifúndio 
improdutivo. No próprio documento, fica claro que a pressão pela desapropria-
ção da fazenda por parte dos acampados foi relevante para que o governador 
adotasse essa alternativa, mas a justificativa da lei e da Igreja são importantes 
para considerar algumas questões levantadas anteriormente. A desapropriação 
de uma área das dimensões da Fazenda Sarandi poderia ser entendida como um 
ato subversivo, de um governo que não respeitava a propriedade privada. Com a 
finalidade de escapar dessa crítica o governo recorre à Constituição do estado e 
ao clamor da Igreja como recurso para legitimar suas iniciativas.

As possibilidades colocadas pelos artigos 173 e 174 da Constituição es-
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tadual foram recorrentemente manipuladas pelo governo gaúcho quando da 
promoção de seus projetos de assentamento e reforma agrária. Esses elementos 
são fundamentais para que se compreenda, por exemplo, as razões pelas quais o 
governo, nos mais diferentes espaços, incentivava a promoção e organização de 
associações de trabalhadores rurais no estado. Cabe ressaltar ainda que, por di-
versas vezes, nos pronunciamentos do governador e de sua equipe de governo, era 
mandatório destacar que todas as medidas tomadas estavam respaldadas pela lei.

Art. 173 - O Estado prestará assistência aos trabalhadores urbanos 
e rurais, aos pequenos agricultores e às suas organizações le-
gais, proporcionando-lhes, entre outros benefícios, meios de pro-
dução e de trabalho, crédito fácil, saúde e bem-estar.
Art. 174 - O direito à propriedade é inerente à natureza do ho-
mem, dependendo seus limites e seu uso da conveniência social. 
§ 1.° - O Estado combaterá a propriedade improdutiva por 
meio de tributação especial ou mediante desapropriação. § 
2.°- Atendendo aos interêsses sociais, o Estado poderá, median-
te desapropriação, prover a justa distribuição da propriedade de 
maneira que o maior número possível de famílias venha a ter sua 
parte em terras e meios de produção. § 3.° - O Estado promoverá 
planos especiais de colonização, visando as finalidades do pará-
grafo anterior, sempre que a medida fôr pleiteada por um mí-
nimo de cem agricultores sem terras, de determinada região. § 
4.° - O Estado facilitará a fixação do homem à terra, estabelecendo 
plano de colonização ou instalação de granjas cooperativas, com 
o aproveitamento de terras públicas ou, mediante desapropriação, 
de terras particulares, de preferência as socialmente não 
aproveitadas. § 5.° - Poderá também o Estado organizar fazendas 
coletivas, orientadas ou administradas pelo poder público 
destinadas a formação de elementos aptos às atividades agrícolas 
(Constituição do Rio Grande do Sul de 1947, grifo meu).

As possibilidades colocadas pelos artigos elencados acima foram recorren-
temente manipuladas pelo governo gaúcho quando da promoção de seus proje-
tos de assentamento e reforma agrária. Estes sempre recorriam a mesma dupla 
justificativa: a legal, baseada nos artigos da Constituição estadual; e a moral, 
explorando o quadro de miséria e vulnerabilidade que as mobilizações por terra 
denunciavam. Além de Sarandi e Camaquã, outros municípios do estado foram 
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alvos da emergência de diferentes formas de mobilização, tal qual destaca Eckert 
(1984, p.233-234):

Período Local Tipo de Conflito Área Reivindicada

Julho de 60 Encruzilhada do Sul
Processo de 

Expulsão
Privada, litígio

Janeiro de 62 Sarandi Acampamento Privada

Janeiro de 62
Banhado do Colégio 

(Camaquã)
Acampamento

Privada, confusa, 
apropriada do 

Estado

Janeiro de 62
Taquari 

(Porto Grande)
Manifestação Estado

Janeiro de 62 Santa Maria Acampamento Indefinida

Janeiro de 62 Caçapava Acampamento Indefinida

Janeiro de 62 Pelotas Concentração Município

Fevereiro de 62 Alegrete Acampamento União

Fevereiro de 62
Sapucaia 

(Faz. Itapuí)
Ameaça 

acampamento
Privada, confusa

Fevereiro de 62
São Leopoldo (Horto 

Florestal)
Pressão

Estado, horto 
florestal

Fevereiro de 62
Vacaria

(Faz. Gregório)
Pressão Privada

Fevereiro de 62
São Jerônimo 

(Quitéria)
Pressão para 
distribuição

Estado

Fevereiro de 62 Itapoá Acampamento Estado

Fevereiro de 62
S. Francisco de Paula 

(Faz. Velha)
Ameaça de 

acampamento
Reserva Florestal 

do Estado

Fevereiro de 62 Taquari Acampamento Privada e do Estado

Fevereiro de 62 S. Francisco de Assis Acampamento Privada

Março de 62 Tenente Portela Solicitação
Área indígena e 

reserva florestal

Março de 62 Cachoeira do Sul Acampamento Privada, confusa

Março de 62 São Luiz Gonzaga Acampamento Privada
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Período Local Tipo de Conflito Área Reivindicada

Abril de 62 Sapucaia
Ameaça de 

acampamento
Privada, confusa

Abril de 62
Itaqui 

(Faz. Mata Fome)
Ameaça de 

acampamento
Privada

Abril de 62
Giruá

(Rincão dos Vieira)
Acampamento Privada, confusa

Maio de 62 Cruz Alta Acampamento
Privada, 

improdutiva

Fevereiro de 63 Passo Feio Acampamento
Estado

(Reserva Florestal e 
área indígena)

Agosto de 63 Santa Bárbara Expulsão Privada

Agosto de 63
Nonoai

(Reserva Florestal)
Acampamento Estado

Setembro de 63 Torres Acampamento Estado

Setembro de 63 Osório Acampamento ?

Outubro de 63
Bagé

(Quebracho Grande)
Acampamento União

Dezembro de 63 Guaíba Acampamento
Privada, 

improdutiva

Janeiro de 64
Bagé

(Cinco Cruzes)
Acampamento União

Fevereiro de 64
Tapes

(Santo Antônio)
Acampamento

Privada, 
improdutiva

Março de 1964 Canoas Acampamento Privada

Tendo em vista as informações localizadas acima, pode-se buscar algumas 
conclusões sobre as mobilizações em torno da demanda por distribuição de 
terras durante os anos de 1960 até 1964 no Rio Grande do Sul. Um elemen-
to que chama atenção é a força com que emergiram as mobilizações acerca das 
questões de distribuição de terra no estado a partir de janeiro de 1962. Em cinco 
meses, de janeiro a maio de 1962, a autora foi capaz de mapear 23 mobiliza-
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ções relacionadas desde a organização de grupos locais que pressionavam por 
desapropriações, até mesmo a criação de acampamentos como os da Sarandi e 
do Banhado do Colégio8. A partir desse dado, uma questão se segue – a mesma 
velocidade que marca a forte expansão das mobilizações, caracteriza também o 
seu desaparecimento no restante do ano. De junho de 1962, até janeiro de 1963, 
nenhum novo acampamento foi criado no estado.

O quadro se altera a partir de fevereiro de 1963, quando os acampamentos 
reaparecem e se tornam novamente presentes com 10 diferentes mobilizações 
até março de 1964. O momento é importante pois o mês de fevereiro de 1963 é 
exatamente o primeiro do governo que substituiu Brizola. Isto é, a partir daquele 
momento quem passava a comandar o estado era Ildo Meneghetti, opositor de 
Brizola, eleito governador pelo PSD, nas eleições do ano anterior.  

Uma primeira interpretação sobre esse processo de expansão das 
mobilizações de demanda por terra realizada por diferentes grupos, em distintos 
lugares do estado, seria entendê-los como reflexo da maneira pela qual o governo 
teria respondido e atendido às primeiras iniciativas que emergiram em Sarandi e 
Camaquã, respectivamente. Isto é, diante da pronta resposta que o governo esta-
dual atende à demanda por reforma agrária, outros grupos, desconectados dessas 
primeiras experiências, são levados a apostar que processos semelhantes podem 
resultar em respostas igualmente eficientes. Assim, a resposta do governo às pri-
meiras iniciativas dos demandantes por reforma agrária teria sido o estopim de 
uma série de novas ocupações e mobilizações pelo restante do estado do Rio 
Grande do Sul.

Entretanto, há de se considerar outra possibilidade, caso se tenha o 
cuidado de relacionar os processos de mobilização apontados por Eckert (1984) 
na tabela acima, com outras informações trazidas anteriormente. Se forem 
cruzados os locais das diferentes formas de mobilização apontadas pela autora, 
com aqueles municípios contemplados pelo levantamento da questão agrária do 
estado, realizado por Paulo Schmidt na Comissão Estadual de Terras e Habi-

8  Não é objetivo desse texto recuperar de forma pormenorizada os eventos que ocorreram no Banhado 
do Colégio. Entretanto, em linhas gerais, pode-se dizer que assim como ocorre com a ocupação da fazenda 
Sarandi, o acontecimento de Camaquã também é, por vezes, associado ao MASTER. Entretanto, quando 
buscamos revisitar os eventos a partir daqueles que estiveram no acampamento até a distribuição dos lotes 
não é possível resgatar qualquer referencia ao mesmo entre os acampados. Ver mais em Alves (2015).  
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tação durante do ano de 1960, o resultado é revelador. A partir da tabela, os 
33 eventos apontados pela autora ocorreram em 30 diferentes cidades do esta-
do, que representavam aproximadamente 20% do total de municípios gaúchos. 
Entretanto, se comparamos essas mesmas 30 cidades com aquelas que foram alvo 
do levantamento da situação fundiária por parte do governo, conclui-se que 23 
delas, ou seja, quase 75% dos municípios onde emergiram os diferentes tipos de 
mobilização por reforma agrária, haviam tido todas as suas propriedades com 
mais de 2,5 mil hectares de terra identificados previamente por parte do governo 
em 1961. A análise torna-se ainda mais interessante caso sejam observados com 
mais cuidado as únicas sete cidades que não são encontradas no levantamento 
feito pela CETH: Taquari, Sapucaia, São Leopoldo, Itapuã, Tenente Portela, 
Torres e Canoas. Em somente duas destas as áreas em disputa não eram 
devolutas; isto é, em Taquari, São Leopoldo, Itapuã, Tenente Portela e Torres, 
as áreas demandadas solicitadas já pertenciam ao estado. Somente Sapucaia e 
Canoas apresentaram mobilizações por terras privadas. Assim, a grande maioria 
das mobilizações que ocorrem no Rio Grande do Sul diz respeito a demandas em 
terras devolutas, o que em parte facilitava as ações do governo estadual. Ainda 
que a primeira e mais alardeada mobilização tivesse nascido da demanda de uma 
propriedade privada, em Sarandi, um traço marcante a partir daí foi a demanda 
por intervenções do governo do estado em conflitos em que terras públicas.

As informações encontradas sugerem uma forte correlação entre as pri-
meiras iniciativas do governo, como demonstrado por meio do levantamento 
realizado pela CETH, com as diferentes formas de mobilização realizadas a 
partir de janeiro de 1962, uma vez que se concentraram majoritariamente nas 
áreas reconhecidas e previamente mapeadas pelo próprio governo do estado.

Na entrevista de Paulo Schmidt pode-se localizar uma dualidade da re-
lação que se estabeleceu naquele momento. Em determinada passagem, ele 
tenta explicar como se deu a adoção das medidas como as que levaram a de-
sapropriação da Fazenda Sarandi: 

Bom, antes de Brizola era o governo de força! Que no momen-
to que qualquer um peão de fazenda ou qualquer grupo tentasse 
impor alguma condição ao patrão a brigada ia lá e prendia, fazia 
e acontecia, não tinha voz. O trabalhador rural não tinha voz, 
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não existia, era individual. Os patrões tinham direito de vida e 
morte sobre eles. Isso era do tempo do meu avó, que minha mãe 
contou coisas horríveis que ele fez. Que era o cultural. Era a ra-
zão da época, não sei não, era assim que funcionava. Mas já na 
nossa época continuava assim. Quer dizer, onde morava esses 
peões, que só moravam em fazenda sem segurança nenhuma, [...] 
aqueles galpões que eu conheci melhor que ninguém e conheço 
alguns ainda hoje, aquela gente não tinha voz. Porém, o que nós 
procuramos fazer? E aí surgiu quase que por... nós simplesmente 
aderimos a uma corrente. A uma corrente que se formou e que 
iria acontecer alguma coisa, e que nos procuramos interpretar essa 
corrente. Surgiu um primeiro movimento na chamada Fazenda 
Sarandi.

As informações contidas no trecho acima dão conta de um “clima favorá-
vel” a medidas como as tomadas na desapropriação da Sarandi. Entretanto, sobre 
a justificativa para a emergência dessas mobilizações ele afirma:

Estava em elaboração o levantamento. Em final de elaboração 
do levantamento, que já tinha passado por lá. Talvez isso tenha 
mexido porque eu recebia lideranças do interior. Com a história 
de eu ir aos cartórios de meu pessoal ir a todo estado, às vezes 
começou a mexer. O governador está interessado na história da 
terra, né? E esse, eu acho que esse foi grande fator gerador. Eu não 
posso afirmar, é uma presunção.

A perspectiva de Schmidt sobre os eventos traz a marca de quem se man-
tinha alinhado aos interesses de demanda e luta por terra, o que não significava 
que ações objetivas haviam sido tomadas. Neste sentido, o governo Leonel Bri-
zola parece ter sido eficiente na medida em que, a partir da emergência das ocu-
pações, colocou em andamento uma série de projetos de colonização e reforma 
agrária.

 Conforme foi visto a partir do quadro apresentado até aqui, é possível 
identificar que as engrenagens que operavam as ações do governo Leonel Brizola 
no que tange o acesso à terra eram pautadas especialmente na legitimidade que 
os artigos 173 e 174 da Constituição estadual oferecia. Essa parece ser a cha-
ve para a compreensão do envolvimento do Movimento dos Agricultores Sem 
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Terra, o MASTER, com os rumos da política agrária do Governo Brizola. Já 
apresentei anteriormente (ALVES, 2010) um quadro detalhado sobre de que 
maneira o movimento foi criado e, especialmente, como o mesmo era completa-
mente desconhecido das pessoas que estiveram ligadas ao movimento de ocupa-
ção da Sarandi. O fato do MASTER não ter sido destacado até aqui não é pro-
posital, isto se dá porque o mesmo não aparece em qualquer relato das pessoas 
que participaram dos movimentos reivindicatórios narrados. Como indiquei 
anteriormente, isso não significa que o mesmo não tenha tido sua importância, 
isto é, carece ser reforçado que o MASTER, ainda que não tenha organizado 
as ocupações de Sarandi e Camaquã, foi importante por centralizar em torno 
de si a narrativa da luta por terra no estado do Rio Grande do Sul. Segundo 
Eckert (1984), o movimento nasceu de uma tentativa de expulsão de colonos 
de uma área ocupada por mais de 300 famílias, no município de Encruzilhada 
do Sul, no ano de 1960. Diante do quadro, o prefeito da cidade, Milton Ser-
res Rodrigues, teria conseguido junto ao governo do estado a desapropriação da 
área e a manutenção dos acampados. A liderança do movimento é atribuída ao 
próprio Milton Serres Rodrigues, a Ruy Ramos e Paulo Schilling. O primeiro, 
além de prefeito pelo PTB, era delegado de polícia, o segundo era deputado es-
tadual pelo mesmo PTB e, o último, era economista, ligado ao PCB e assessor 
do governo estadual. Isto é, novamente é possível estabelecer vínculos entre o 
governo e as lideranças do grupo que pretendia permanecer na terra. Além disso, 
outro elemento referente à atuação do MASTER merece ser destacado, depois 
da criação do mesmo, em 1960, não foi encontrado nenhum relato específico de 
demanda por terra por parte do mesmo até 1962, quando se iniciam as ocupações 
que, conforme apresentado aqui, são erroneamente atribuídas ao movimento, 
ao menos quando são considerados os casos da Sarandi e do Banhado do 
Colégio. Ainda assim, há um elemento que permite verificar que, ainda que 
não estivesse organizando ocupações, o MASTER se fazia presente nas esferas 
de luta das massas camponesas, como pode ser localizado no documento final 
elaborado no Congresso de Belo Horizonte em novembro de 1961 quando, 
além das Ligas Camponesas, na figura de Julião, e da União dos Lavradores e 
Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB), com Lyndolpho Silva, também 
assina o documento Milton Serres Rodrigues, como representante do MASTER. 
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Segundo Paulo Schmidt, o governo estadual apoiou a participação de campone-
ses gaúchos no congresso. Ainda que em número pequeno se comparado com as 
Ligas, o MASTER se fez presente. 

A participação das Ligas Camponesas, lideradas por Francisco Julião, no 
Congresso de Belo Horizonte foi produto de sua expansão e representou um 
momento de ruptura ao se confrontar e vencer as propostas do PCB, declarando 
que a reforma agrária deveria ser realizada “na lei ou na marra”. Por outro lado, 
a participação do MASTER no evento ainda merece ser problematizada. Já foi 
apresentado acima que uma das faces mais destacadas da atuação do movimen-
to foi aquela que personificava a demanda pela terra em solo gaúcho, elemento 
exaustivamente utilizado para legitimar as ações do governo com base na Cons-
tituição estadual. Entretanto, não pode ser descartada a possiblidade de que o 
apoio prestado pelo governo de Brizola ao movimento se caracterizar também 
como uma forma de impedir o avanço das Ligas Camponesas no Rio Grande do 
Sul. Neste sentido, o MASTER funcionava tanto na construção da prerrogati-
va legal, quanto em evidenciar uma articulação da base social dos camponeses 
gaúchos. Assim, ao garantir, desde 1960 um apoio ao grupo inicialmente articu-
lado por Milton Serres Rodrigues, o governo estadual ganhava um deflagrador 
do problema da terra, ao mesmo tempo em que construía sua própria forma de 
tocar a política agrária do estado. Ademais, era capaz de limitar a entrada das 
Ligas Camponesas no Rio Grande do Sul, o que dava ao governo estadual uma 
margem de manobra considerável para encarar o problema da terra ao seu modo. 
Como destaca Schilling (1979):

Dentro de um plano elaborado com o deputado Ruy Ramos e 
Milton Serres, lançamos, inicialmente em Encruzilhada do Sul e 
depois em quase todo estado, o “MASTER”. O objetivo era cons-
cientizar e organizar os 300 mil camponeses sem terra existentes 
no Estado e minifundiários que também eram legião. O movi-
mento contou com total apoio do governo do Estado: Brizola 
baixou um decreto declarando-o inclusive de “utilidade pública”, 
para todos os fins e direitos (p.138). 

Vale recordar que a criação da CETH, o primeiro órgão criado pelo governo 
estadual para tratar que questões relacionadas ao problema agrário do estado, 
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data de fevereiro de 1960, meses antes de eclodir o conflito em Encruzilhada do 
Sul, que origina o MASTER. Assim, quando surgiu o movimento, o governo es-
tadual já realizava um levantamento minucioso do quadro das grandes proprie-
dades do estado e não pode ser descartado que o apoio prestado ao movimento 
em seu nascimento já estivesse articulado com a possibilidade de orientá-lo nas 
direções dos interesses do governo estadual. Entretanto, se o MASTER não este-
ve nas primeiras ocupações do estado, nem há indícios definitivos sobre sua par-
ticipação nos demais eventos apresentados na tabela de mobilizações apontada 
anteriormente, se faz necessário ao menos definir como o movimento conseguia 
se fazer notar. 

O MASTER funcionava de forma similar a uma federação de associações 
de trabalhadores rurais, sem terra ou camponeses. O mecanismo era razoavel-
mente simples e, de alguma maneira, próximo ao próprio ordenamento e funcio-
namento das Ligas Camponesas. Um determinado grupo de interessados criava 
uma associação e a reconhecia no cartório, a partir daí a mesma se associava vo-
luntariamente ao MASTER. A principal diferença quando comparadas ao caso 
da criação das Ligas é que algumas dessas associações criadas no Rio Grande do 
Sul eram declaradas como servindo ao interesse público pelo governo estadual, 
o que permitia o repasse de recursos para o seu funcionamento. Esse procedi-
mento da criação das associações era recorrente, inclusive tendo sido realizado 
em Sarandi e no Banhado do Colégio após a realização do acampamento. Esta 
condição, inclusive, pode ser entendida como uma das razões para a atribuição 
do MASTER como organizador dessas ocupações. A partir do momento que 
um grupo se encontrava formalmente organizado poderia receber apoio formal 
do governo estadual. Nesse sentido, o MASTER funcionava como uma congre-
gação das mais diferentes associações rurais do estado do Rio Grande do Sul9. 

Já apresentei anteriormente (ALVES 2015) que o governo Brizola tinha 
um projeto para desenvolvimento do estado que contava não somente com a 
realização da reforma agrária, mas também com a reforma educacional e am-
pliação da infraestrutura do estado, como pôde ser visto com as encampações 
das empresas de energia elétrica e de telecomunicações. Neste sentido, já foram 

9  Essa dimensão pode ser reforçada por uma informação apresentada por Eckert(1984) sobre a realização do 
I Encontro Camponês Estadual do Rio Grande do Sul realizado pelo MASTER nos dias 31 de março e 01 de 
abril de 1962, que teria reunido 150 Associações de Lavradores e Agricultores Sem Terra.
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apresentados elementos que sugerem que até mesmo preocupação com a refor-
ma agrária foi algo que cresceu em importância através dos anos de governo de 
Brizola, ganhando especial atenção nos últimos momentos daquele mandato. 
Desta feita, o MASTER desempenhou papel significativo no desenvolvimento 
desse projeto ao levantar localmente a bandeira anteriormente hasteada pelas 
Ligas Camponesas além de suas fronteiras, permitindo que o governo do estado 
do Rio Grande do Sul tivesse a oportunidade de acionar todo o aparato legal 
disponível para promoção de projetos de reforma agrária da sua forma e respei-
tando seus interesses.

Considerações finais

A análise dos desdobramentos da luta por terra e reforma agrária no Rio 
Grande do Sul, entre o final da década de 1950 e início da década de 1960, nos 
leva a um exercício peculiar. Isto é, contemplar não somente a consolidação 
de um repertório de luta – a realização de ocupações; mas também colocá-las 
em perspectiva aos interesses do próprio governo estadual, que se envolve no 
enfrentamento dos problemas dos agricultores sem terra do estado. 

A inovação a ser destacada na relação entre demandantes e demandados 
parece estar localizada na necessidade mútua de legitimidade e reconhecimento 
aos seus atos. Enquanto os demandantes de terra e projetos de colonização 
necessitavam do respaldo do Estado para sua segurança e permanência nos 
acampamentos, o governo estadual necessitava da exposição pública daquela 
demanda para que pudesse se colocar como um ator responsável por construir 
alternativas para um problema que não era exclusivo ao Rio Grande do Sul e, ao 
mesmo tempo, ganhava cada vez mais importância. Naquele contexto, o recur-
so legal prestava-se não exclusivamente aos interesses dos grandes proprietários, 
mas na direção de construir uma alternativa legítima aos sem terra. Tal como 
destaca Thompson (1987):

(...) [A] noção de regulação e reconciliação dos conflitos através 
do domínio da lei (...) parece-me uma realização cultural de 
significado universal. Não sustento nenhum postulado quanto à 
imparcialidade abstrata e a-histórica dessas regras. Num contexto 
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de flagrantes desigualdades de classe, a igualdade da lei em algu-
ma parte sempre será uma impostura. (...) Insisto apenas no pon-
to óbvio, negligenciado por alguns marxistas modernos, de que 
existe uma diferença entre o poder arbitrário e o domínio da lei. 
Devemos expor as imposturas e injustiças que podem se ocultar 
sob essa lei. Mas o domínio da lei em si, a imposição de restrições 
efetivas ao poder e a defesa do cidadão frente às pretensões de to-
tal intromissão do poder parecem-me um bem humano incondi-
cional (p.357).

Não é recorrente, em especial no caso brasileiro, que a lei e a justiça se 
prestem aos interesses das camadas populares. Entretanto, no que tange aos ins-
trumentos utilizados na luta por terra no período anterior ao golpe militar de 
1964, o recurso à lei se mostrou uma alternativa eficaz para o encaminhamento 
de importantes processos de luta, desde as Ligas Camponesas com uso do Códi-
go Civil; até a mobilização dos artigos 173 e 174 da Constituição do estado do 
Rio Grande do Sul pelo governo de Leonel Brizola.

Em relação ao último, é possível verificar como o encaminhamento 
de suas ações esteve diretamente relacionado às implicações que o tema da 
reforma agrária ganhava no restante do país. Uma breve recuperação dos fatos 
nos permite conceber a consolidação de um modelo de enfrentamento do 
clamor pela reforma agrária que passava necessariamente pela utilização de um 
repertório legal pré-existente. Uma análise centrada a partir da descrição das 
ocupações em Sarandi e Camaquã e a relação entre o quadro de mobilizações do 
estado, bem como o levantamento prévio das propriedades com mais de 2500 
hectares realizado pela CETH dão o tom de uma inciativa de enfrentamento do 
problema agrário que reforçava a condição de uma mútua dependência. Desde o 
apoio à consolidação do MASTER como um ator legítimo para personificar luta 
por terra localmente, até a construção de canais específicos para o atendimento 
dessa questão com o IGRA, o governo estadual se cercava de instrumentos para 
informar ao restante do país que o Rio Grande do Sul havia consolidado um 
modelo a ser empregado, divulgado e ampliado. 
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Filhos e filhas de 
colonos sem terra no 
acampamento do Capão 
da Cascavel, na Fazenda 
Sarandi, em janeiro 
1962.

Fonte:
Acervo de Paulo 
Schimdt.



O texto analisa, de forma panorâmica,1 alguns aspectos do Mo-
vimento dos Agricultores Sem Terra do Rio Grande do Sul (Master) no norte do 
estado, tendo a liderança de Calixto como central nos acampamentos do Capão 
da Cascavel (em Sarandi) e do Passo Feio (Nonoai) na primeira metade da dé-
cada de 1960.

 A história de luta pela terra no Rio Grande do Sul não pode prescindir 
dessa figura, que, mesmo ambígua e controversa, deixou sua marca em prol dos 
pequenos agricultores na demanda pela reforma agrária. Um líder identificado 
com a causa dos deserdados da terra, em particular camponeses, em cenários po-
líticos diversos; um “homem meio perigoso”, como foi relatado ao SNI pelo In-
quérito Policial Militar em 1965; um sujeito que desafiou a ordem sociopolítica 
e jurídica, portanto, um rebelde; alguém que defendeu os fracos contra os fortes, 

1  O texto, em grande parte, foi reescrito de forma sintética para atender aos objetivos e alinhamentos da 
presente obra; parte desse está presente no livro sobre o Master que escrevemos (ver Tedesco; Carini, 2007). 
Agora, porém, com atualização de documentos, matérias de jornais, ilustrações, documentos do SNI e do 
Comando Militar de Porto Alegre, principalmente inquéritos, dentre outras fontes, com uma escrita menos 
acadêmica e voltada aos interesses da presente obra em torno da figura de Jair de Moura Calixto, líder da luta 
camponesa no norte do estado na primeira metade da década de 1960.

“Um homem muito perigoso”:

Jair de Moura Calixto e a luta pela terra no norte 
do Rio Grande do Sul – 1960-1964

João Carlos Tedesco
Joel João Carini

Ironita Policarpo Machado

V
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os empobrecidos contra os enriquecidos, que buscou justiça contra o governo 
dos injustos, como coloca Hobsbawm em sua obra sobre “bandidos sociais” 
(2017), já referida na introdução desta coletânea.

No Rio Grande do Sul, no início da década de 1960, havia uma grande 
pressão pela terra exercida de pequenos agricultores, trabalhadores de estâncias, 
agregados, posseiros, camponeses que viviam em situação de bloqueio fundiário, 
ou seja, sem condições de reproduzir novas unidades familiares no seu interior 
por ocasião de novas junções matrimoniais. Estratégias de ocupação de terras, 
organizações sindicais rurais já vinham se constituindo e inserindo, em suas di-
retrizes, ações de justiça em torno da terra no estado.

A proliferação de ações em torno da terra expressava a preocupação de en-
tidades, agremiações políticas, em especial o PCB e o PTB, com a concentração 
da propriedade, com o aumento do minifúndio, com o esgotamento da fronteira 
agrícola no estado, aliada à crise do trigo, da pecuária e ao começo da cultura da 
soja e suas políticas de alteração produtiva. 

Nesse cenário, na década de 1950, no centro-norte do estado havia uma 
intensa presença de peões, assalariados, parceiros, pequenos proprietários, assa-
lariados rurais, meeiros, arrendatários, agregados, posseiros, filhos de pequenos 
agricultores, os quais pressionavam a esfera pública para a obtenção de uma por-
ção de terra para sustentar a família, bem como agiam à revelia dos regramentos 
em torno da propriedade da terra, intrusando-se em reservas indígenas, ocupan-
do fazendas, constituindo acampamentos em terras públicas, etc. O censo agrí-
cola de 1960 indicava a existência de 297.814 agricultores sem terra no estado, 
fato esse que legitimava ações de entidades e/ou lideranças políticas em prol da 
modificação da estrutura agrária (jornal Correio do Povo, Porto Alegre, 3 jan. 
1962, p. 3).

O minifúndio formou-se principalmente nas chamadas “zonas coloniais” 
na metade norte do estado. A pequena propriedade demonstrava-se insuficiente 
para manter a família com seu elevado número de filhos; havia, em 1958, no Rio 
Grande do Sul, mais de 250 mil minifúndios, isto é, propriedades pequenas, in-
suficientes para manter seus proprietários e dependentes (Gehlen, 1983). Possei-
ros, muitos deles foram transformados em intrusos em razão de sua inserção e/ou 
apossamento no interior das áreas de colonização privada ou pública, agregados 
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de fazendas de pecuária, pequenos lavradores, quase todos de origem cabocla, 
não haviam sido contemplados pelos projetos de colonização, foram impedidos 
de adquirir um pedaço de terra em razão do elevado preço, por não conhecerem 
a legislação e por não terem nenhuma política agrícola que os incentivasse na 
produção agrícola nos moldes que estava sendo exigido no momento. Esse cená-
rio, por várias décadas, produziu um amplo contingente de deserdados da terra, 
os quais engrossaram as fileiras dos que demandavam alterações dessa situação 
nas décadas de 1950 e 1960, bem como em períodos subsequentes.

Neste texto, de forma panorâmica, buscamos situar esse cenário de deman-
das por terra, de organização camponesa no norte do Rio Grande do Sul, capita-
neadas pelo Movimento dos Agricultores Sem Terra (Master), tendo os peque-
nos agricultores como sujeitos sociais centrais num campo de disputas pela terra, 
por prestígio e capital social de algumas de suas lideranças, entre essas Jair de 
Moura Calixto. Essas demandas estão num cenário de ampla exclusão social no 
meio rural, provocada, em grande parte, pela estrutura fundiária concentrada, 
pelos bloqueios fundiários, pela modernização da agricultura, pela não efetiva-
ção da reforma agrária, pela apropriação privada e mercantil da terra, pelo forte 
comando de colonizadoras, comerciantes e agroindústrias, pela falta de uma po-
lítica agrícola que incentivasse o pequeno produtor a produzir e adquirir um pe-
daço de terra para manter e reproduzir suas unidades familiares. A terra está no 
centro do processo, porém, essa irradia um amplo espectro político, econômico 
e de configuração social no meio rural.

Estruturamos o texto analisando, primeiramente, de forma sintética e infor-
mativa, alguns elementos em que se constituiu o movimento Master; posterior-
mente, adentraremos para alguns tópicos desse movimento social, dando centra-
lidade a algumas ações do governador Brizola; por fim, nosso recorte temático 
aborda ações e o papel do líder camponês e político Jair de Moura Calixto no 
acampamento do Capão da Cascavel e no Passo Feio, ambos no norte do estado.

O cenário histórico do movimento Master – 1958-1964

Como já mencionamos, o tema da reforma agrária tornara-se lugar comum 
no cenário brasileiro entre meados da década de 1950 até o golpe civil-militar de 
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1964. Forças políticas pressionavam pela sua efetivação, outras pelo bloqueio, 
outros para imprimir o modo de fazê-lo etc. É um período efervescente nesse 
sentido, pois havia um cenário de oportunidades políticas, ou seja, governos sen-
síveis (em nível federal e em alguns estados da federação) às demandas sociais, ao 
desenvolvimento econômico, à modernização da agricultura e o papel dessa no 
crescimento econômico e na intersetorização da economia, em particular para o 
setor industrial e financeiro. 

Cooperativas, sindicatos, organizações e mediações variadas surgem nesse 
período tentando adaptar-se às políticas agrícolas de incentivo às atividades agrí-
colas. O problema agrário (reforma agrária, estrutura fundiária, sindicalização, 
legislação etc.) aliava-se ao de cunho agrícola (produção, produtividade, preços, 
comércio etc.) em prol do desenvolvimento econômico da nação. Nesse sentido, 
trabalhadores rurais organizados ainda que incipientemente em agremiações 
pressionavam pela realização de mudanças na estrutura agrária do país, em par-
ticular na efetivação da reforma agrária:

[...] aproximadamente 10 milhões, de camponeses não tem terra; 
são forçados a vagar de um lado para outro, constantemente vítimas 
do despejo; centenas de milhares possuem pouca terra, não poden-
do desenvolver sua capacidade de produção e seu poder de compra, 
enquanto 149 mil grandes proprietários dominam dois terços da 
área das propriedades agropecuárias do país. Esse quadro reflete o 
atraso da nossa agricultura e o desenvolvimento desigual da eco-
nomia nacional, mostrando-nos que o monopólio da terra é uma 
das causas fundamentais. Por isso, opinamos, que seja realizada uma 
“reforma agrária” democrática, reconhecida em lei, que entregue as 
terras não exploradas economicamente aos trabalhadores agrícolas 
e aos lavradores sem terra ou possuidores de pouca terra, com ga-
rantia legal de sua posse [...]. É medida básica para o progresso da 
economia nacional. A reforma agrária é medida de justiça social.2

No campo sindical e de representação dos agricultores, a partir de meados 
da década de 1950, havia uma intensa onda de constituição de agremiações re-
presentativas de categorias de produtores rurais, em particular de agricultores 
familiares (Bassani, 1986). No centro-sul do país, esse processo foi intenso, em 

2  Fragmentos de opiniões de grupos a favor da reforma agrária agregados em torno da União Lavradores dos 
Trabalhadores Agrícolas Brasileiros (Ultab) (jornal O Nacional, Passo Fundo, 9 fev. 1962, p. 4).
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geral mediado pela ala progressista da Igreja Católica, partidos políticos, como o 
PTB e o PCB, ambos em disputas por espaços, mediações e tutela. No nordeste 
do país, as Ligas Camponesas encarregavam-se disso, espalhando-se, aos poucos, 
por vários pontos do território nacional no interior de entidades sindicais e/ou 
associação de camponeses.

A modernização da agricultura apregoada pelo modelo desenvolvimentis-
ta, difundido pela esfera pública e pelo capital industrial, também se expressava 
nesse item. Os sindicatos e cooperativas agrícolas poderiam ser entidades me-
diadoras de novas relações de produção, de técnicas aplicadas à atividade agrí-
cola, da produção de excedentes e de efetivação da apropriação privada da terra, 
elementos esses que se revelam também na concepção da esfera pública como 
modernizadores.

Porém, no tocante às mudanças na estrutura fundiária do país, falava-se 
muito, mas, na prática, evidenciava-se pouco. Havia muitas resistências de vários 
expoentes do capital fundiário e a esse associado localizado no espaço urbano e 
que havia representações na esfera política. A oficialidade da Igreja Católica do sul 
do país não concordava com as ações de governantes considerados progressistas e 
que intencionavam viabilizar a reforma agrária, ou, então, associava-se à primeira 
dimensão e discordava com veemência da segunda. Dom Vicente Scherer, cardeal 
do estado sulino, não poupava críticas aos que desejavam realizar a reforma agrá-
ria, taxando-os de comunistas, bem como criticando, em particular as ações do 
governador Brizola, suas alianças com as Ligas Camponesas e com o PCB, com o 
desejo de essa entidade e do governador criar sindicatos junto aos pequenos agri-
cultores. “Em toda a parte, conhecidos militantes comunistas procuram apode-
rar-se da direção do movimento”, dizia o cardeal. Segue o representante máximo 
da oficialidade da Igreja Católica no estado criticando o movimento Master: “O 
Movimento dos Sem Terra promove a sublevação dos trabalhadores rurais segun-
do os conhecidos métodos comunistas. [...], não compreendo por que elementos 
do governo, ao menos aparentemente, favorecem essa agitação, que cada vez mais 
assume a forma de uma verdadeira mobilização subversiva de caráter comunista” 
(jornal Folha da Tarde, Porto Alegre, 5 out. 1961, p. 4). 

Inúmeros conflitos eclodiram em nível de país, especialmente no nordeste, 
mediados pelas Ligas; no norte e sudoeste do Paraná, com o enfrentamento de 
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posseiros que estavam sendo esbulhados da terra que já ocupavam há dezenas 
de anos; em Goiás, em geral em torno de lutas de posseiros contra fazendeiros e 
contra o Estado por terras devolutas; no Sul, intensas manifestações de triticul-
tores, cooperativistas e sindicatos de trabalhadores rurais para a incorporação 
de direitos previdenciários, assistência social, recursos para aquisição de terras, 
reforma agrária, dentre uma série de outras demandas que atingiam também os 
indígenas. Essa realidade demonstrava certo avanço na organização política do 
campesinato entre as décadas 1950 e 1960. Muitos dos sindicatos de trabalhado-
res rurais levavam consigo essas demandas.

A questão da reforma agrária e do meio rural suscitava grandes debates pú-
blicos nesse período. A ação do governador Brizola no Rio Grande do Sul, por 
exemplo, em favor da reforma agrária, instigou lideranças locais, a favor ou con-
tra, a se pronunciarem a respeito do fato. Visitas de secretários do governo e suas 
comitivas para analisar possíveis áreas a serem desapropriadas e/ou canalizadas 
especialmente para fins de reforma agrária ocasionavam comentários inflamados 
na imprensa sulina (Eckert, 1984).

O evento de maior repercussão para fazer frente às investidas da reforma 
agrária pela esfera pública sulina e em nível de país foi o encontro realizado na 
primeira quinzena de janeiro de 1962, com grande concentração de latifundiá-
rios, na cidade de Santa Maria. O jornal Correio do Povo deu ampla cobertura ao 
evento patrocinado pela Farsul (entidade patronal e de grandes proprietários de 
terra no estado), tanto na divulgação da fase preparatória quanto na publicação 
de trechos dos debates e das moções de apoio vindas da Assembleia Legislati-
va e de entidades diversas. Numa das edições, em manchete de capa, um jornal 
destaca: “Santa Maria, centro das atenções das classes produtoras, reuniu mais 
de 1000 convencionais”. No primeiro dia do encontro, os discursos já deixavam 
transparecer a preocupação dos ruralistas com a questão da reforma agrária apre-
goada em nível nacional e, em particular, a capitaneada pelo governador Brizola. 
Dizia um dos convencionais: “Não somos um acampamento de reacionários, 
disse o orador oficial das delegações, desejamos uma reforma agrária, mas, sem 
emoções, paixões subalternas ou interesses escusos” (jornal Correio do Povo, Por-
to Alegre, 7 jan. 1962. p. 16).

Associações rurais do estado do Rio Grande do Sul organizavam-se em 
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torno de suas entidades, como a Frente Agrária Gaúcha (FAG), entidade cuja 
centralidade estava nas mãos da Igreja Católica, no caso, em particular, do car-
deal dom Vicente Scherer, e a Farsul, para imprimir reações, pressionar as forças 
armadas e a Brigada Militar para que coibissem e/ou evitassem as ações em prol 
da reforma agrária, as invasões de terra, o uso e a circulação de armas junto ao 
Master, prendesse lideranças etc. A matéria a seguir é ilustrativa no âmbito regio-
nal das inúmeras que os jornais estampavam mensalmente no período: 

Vigilantes os ruralistas de Passo Fundo e do estado

[...], os ruralistas resolveram cerrar fileira em torno do seu grande 
presidente e dos demais membros da Diretoria da FARSUL, num 
gesto unânime, todos de pé, no recinto, aplaudindo com vibração 
a atuação dos mesmos. Reafirmaram os ruralistas, num só bloco, 
tornar-se cada ruralista um soldado vigilante para todo e qualquer 
movimento de invasão das propriedades. A parte invadida comuni-
cara o fato à FARSUL, indo todos os presidentes de Associações 
Rurais em defesa da referida parte (jornal O Nacional, Passo Fun-
do, 12 fev. 1962, p. 4. Grifo nosso).

“Entendo que precisamos deixar de lado as palavras e passar a ação”! (jornal 
Correio do Povo, Porto Alegre, 10 jan. 1962, p. 3). A afirmação é do governador 
Leonel Brizola na conferência pronunciada em 26 de outubro no colégio Júlio 
de Castilhos, em Porto Alegre. Esse pensamento, menos por força das lideranças 
partidárias, mas como fruto da crescente pressão das massas urbanas e rurais, 
começa a se tornar realidade no Brasil e no Rio Grande do Sul em particular. 
Diz o governador que “as profundas distorções da economia agropastoril, nes-
te Estado, estão gerando continuamente focos de miséria, desemprego e fuga 
do homem do campo, graças a uma estrutura agrária nascida ainda no Império” 
(jornal O Nacional, Passo Fundo, 12 fev. 1962, p. 4). 

O movimento Master:
berço das ações do governador Brizola na questão da terra

Nesse cenário de grande efervescência social no meio rural, surge e se de-
senvolve o Movimento dos Agricultores Sem Terra do Rio Grande do Sul (Mas-
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ter). Consolidou-se e ganhou visibilidade entre os anos 1960 e 1964. Porém, sua 
articulação não foi meramente conjuntural, nem regional; havia uma correla-
ção e uns fios que se teciam há alguns anos, coligados com mediações das Ligas 
Camponesas e com a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil 
(Ultab), entidades de pouca repercussão no solo rio-grandense até então, mas 
que contribuíram para legitimar ações reivindicativas em torno da questão fun-
diária e dos grandes problemas vividos por peões, assalariados rurais, agregados, 
arrendatários, enfim, por pequenos camponeses em razão de suas várias formas 
de expropriação (Bassani, 1986). 

Seus ideólogos, ao que parece, entendiam que a reforma agrária, ainda que 
estivesse nesse período na ordem do dia no campo político e social, só seria con-
cretizada pela pressão política, porém, pela via da política e por princípios legais, 
ao mesmo tempo, eram realistas, no sentido de que os camponeses não estavam 
organizados suficientemente para essa pressão e também não haviam tido his-
tória ainda de um movimento de lutas em torno dessa questão (Eckert, 1984; 
Gehlen, 1983). 

Em defesa da reforma agrária, Ruy Ramos, um de seus ideólogos e deputa-
do federal pelo PTB, dizia:

[...], não têm terra 25 milhões de agricultores brasileiros [...]. Atra-
vés, então, do Movimento de Agricultores Sem Terra em todo o 
Brasil, pretendemos mobilizar a opinião pública rural e citadina 
para obter a reforma agrária por meios bons, se possível, mas obtê-
-la mesmo por qualquer meio [...]. Esperem cinco anos para ver o 
que vai acontecer. Criada a mentalidade da reforma agrária, força 
nenhuma será capaz de impedi-la (jornal Última Hora, Porto Ale-
gre, 25 jun. 1960, p. 7. Grifo nosso).

 
Segundo Eckert (1984), o movimento se consolida em 1960 por ocasião 

de uma tentativa de retomada de uma área de 1.800 ha no interior do município 
de Encruzilhada do Sul, que há cinquenta anos estava em poder de trezentas 
famílias de posseiros. O proprietário, após quase quarenta anos sem reclamar a 
propriedade, começou a exigir dos posseiros pagamento pelo uso da terra, in-
duzindo-os e coagindo-os a comprarem a terra sob pena de serem despojados. 
A reação foi imediata. A organização dos posseiros contou com a participação 
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e apoio do prefeito de Encruzilhada do Sul, Milton Serres 
Rodrigues, que fez mediações com o Governo do Estado 
para desapropriar as terras mediante pagamento de apólices 
estaduais.

Na metade do ano de 1960 foi realizado o primeiro nú-
cleo do Master na cidade de Encruzilhada do Sul, tendo à 
frente o prefeito Milton Serres Rodrigues e Paulo Schilling, 
ambos das fileiras do PTB. A partir desse evento pioneiro, 
iniciaram-se as fundações de associações aos moldes da de 
Encruzilhada do Sul na tentativa de organizar a entidade em nível estadual, par-
ticipação em congressos, como o da União dos Lavradores e Trabalhadores da 
Agricultura Brasileira (Ultab) para referenciar a luta dos camponeses sem terra 
do Rio Grande do Sul. Havia várias lideranças camponesas no interior do mo-
vimento com ações e importância, identificadas pelo seu raio de ação regional, 
como o caso de Calixto, no norte, e João Sem Terra, no sul e nordeste do estado.3

3  João Machado dos Santos, conhecido como “João Sem Terra”, foi outra grande liderança do Master. Fun-
dou várias associações de sem-terra (em municípios onde atuava e conquistava a terra), ligadas ao Master, 

Figura 1.
Governador Brizola 

entregando títulos 
de propriedade 

aos camponeses na 
fazenda Banhado 

do Colégio, em 
1962. Foto de Paulo 

Schmidt.

Fonte:
Site do Memorial 

da Democracia.com
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O movimento possuía embasamento nos artigos 173 e 174 da legislação 
agrária do estado, os quais determinavam:

O Estado combaterá a propriedade improdutiva, por meio de 
tributação especial ou mediante desapropriação. Atendendo aos 
interesses sociais. O Estado poderá, mediante desapropriação, 
promover justa distribuição da propriedade, de maneira que o 
maior número possível de familiares venha a ter parte em terras e 
meios de produção. O Estado promoverá planos especiais de colo-
nização, visando às finalidades do parágrafo anterior, sempre que a 
medida for pleiteada por um mínimo de cem agricultores sem terras, 
de determinada região. O Estado facilitará a fixação do homem 
na terra, estabelecendo planos de colonização ou instalação de 
granjas, cooperativas, com o aproveitamento de terras públicas ou 
mediante desapropriação de terras particulares, de preferência as 
socialmente não aproveitadas (jornal Última Hora, Porto Alegre, 
25 jun. 1960, p. 6). (Grifo nosso).

A legislação servia como arma de pressão na esfera pública; os acampamen-
tos na beira da estrada, próximos às áreas pretendidas (não caracterizando inva-
são da propriedade), serviam de estratégias de não retirada pelas ações da Justiça.

Em junho de 1961, aconteceu um encontro de agricultores sem terra no 
estado, com representantes de vários municípios. O encontro preconizou como 
tema a criação de uma associação dos agricultores sem terra e a realização de um 
congresso estadual dos agricultores. O Master, em termos oficiais, nasce desse 
encontro, ou seja, nem tanto da pressão dos agricultores, mas, sim, de uma re-
presentação de políticos e de algumas outras agremiações que, sensíveis às causas 
dos pequenos agricultores e afinados com as políticas em nível nacional, preco-
nizaram a constituição do movimento. Esse processo se desenvolvia em conso-
nância com o Movimento da Legalidade, em alguns momentos, inclusive, con-
fundindo-se com esse (Eckert, 1984).

O Master foi um movimento que, pelo menos, em seu nascedouro foi ins-

arrecadava recursos para adquirir pequenas porções para constituir acampamentos e/ou assentar algumas 
famílias; nesse sentido, enfrentou a ira de fazendeiros na região de São Francisco de Paula e em outras regiões 
do sul do estado. Foi intensamente perseguido pela polícia no governo Meneghetti por todo o ano de 1963. 
No final desse ano foi preso, torturado pelo Dops, acusado de traficar armas para o Master; conseguiu fugir 
da prisão um tempo depois e viveu clandestinamente por mais de duas décadas (ver matéria do jornal Terra 
Livre, São Paulo, fev. 1962, p. 2).
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titucionalizado de cima para baixo, por intermédio de alguns proprietários mo-
dernos e intelectuais das fileiras do PTB, sensíveis em relação à questão agrária 
no estado, principalmente em torno das pressões e da organização ainda inci-
piente de um contingente imenso de pequenos agricultores, arrendatários, as-
salariados rurais, dentre outros. Organizações locais na forma de associações e 
sindicatos se efetivavam, algumas mais informais, outras mais mediadas, porém 
na ótica dos conflitos por mediação e posição entre PCB, Ligas, FAG, PTB, 
Ultab, dentre outras (Bassani, 1986). O próprio Brizola não havia, no início de 
seu governo, assumido a questão da reforma agrária como prioridade, não obs-
tante reconhecesse o êxodo rural, a concentração da propriedade, a necessidade 
de reforma agrária, a existência de um contingente de expropriados rurais pelo 
latifúndio e pelas políticas agrícolas de até então.

O movimento de camponeses na fazenda Sarandi nesse período, perten-
cente ao município de Ronda Alta, e o Banhado do Colégio em Camaquã (este 
repercutiu por ser uma grande extensão de terra pública – em torno de 50.000 
ha – na qual o Estado estava fazendo grandes investimentos em obras de sanea-
mento e de irrigação) foram os mais expressivos no período pela forte vinculação 
com o governador Brizola.

Com o passar dos meses e em decorrência da abrangência do movimento, 
lutas por espaços mediadores e hegemônicos entre PTB, PCB, Igreja, indepen-
dentes etc. fizeram-se presentes. Congressos, encontros, reações de entidades em 
defesa da propriedade, mediações mais radicais, acampamentos espalhando-se 
por todo o estado etc. foram minando posições e ações estratégicas no interior 
do movimento, revelando dinamismo, alterações, radicalizações em torno da 
reforma agrária, dentre outras questões, bem como, nos dois primeiros anos, a 
centralidade do governador Brizola em seu interior.

Os vínculos mediadores do PCB ao Master e a concordância de Brizola 
advêm do apoio político que esse recebeu daquele por ocasião das eleições de 
1958, além do que, fazia parte da postura política do PCB aliar-se às forças in-
teressadas na luta contra o imperialismo e o latifúndio, lutas essas apoiadas por 
setores do trabalhismo interessados em ampliar o seu respaldo junto aos setores 
populares do campo.
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O acampamento do Capão da Cascavel, 
espaço de referência para o Master 

O Rio Grande do Sul, no início da década de 1960, figurava um dos celei-
ros do país; não havia mais espaços de terras públicas para serem colonizadas, 
ou fronteiras agrícolas passíveis de ocupação produtiva. Ao lado do ufanismo 
da produção agrícola, havia uma contradição: camponeses sem terra. A pressão 
pela apropriação de terras era muito grande por camponeses, viam no Master e 
nas ações do governador Brizola uma esperança para ter um pedaço de terra para 
suas famílias.

O acampamento do Capão da Cascavel, se não foi planejado, esteve sob o 
olhar vigilante por Brizola e muito bem informado por ele nos mínimos detalhes, 
objetivando a desapropriação da fazenda Sarandi e a efetivação de um amplo mo-
vimento de pressão pela terra no norte do estado. Havia que se criar um fato so-
cial de grande repercussão para justificar a desapropriação. Para a organização do 
movimento, principalmente no norte do estado, o governador Brizola chamou 
ao Palácio Piratini seu primo-irmão Jair de Moura Calixto, prefeito de Nonoai.

A fazenda Sarandi, palco do acampamento do Capão da Cascavel, era uma 
área remanescente de uma antiga posse de mais de 70.000 ha, formada no século 
XIX. Segundo Rückert (1997; 1999), no ano de 1831, os autos de legitimação 
de posse apontam que João da Silva Machado, depois barão de Antonina, torna-
ra-se proprietário de 58.274 ha de terras no interior do município de Cruz Alta. 
Essa terra teria sido passada por herança ao seu genro, Luiz Pereira de Campos 
Vergueiro, morador de Passo Fundo. Mais tarde, a família Vergueiro aumentou 
substancialmente a área da fazenda Sarandi, anexando várias glebas contíguas, 
de sorte que, no final do século XIX, o latifúndio teria alcançado a soma de 
71.160 ha.

Embora existam controvérsias em torno do tamanho exato do latifúndio, 
tendo em vista a precariedade das informações encontradas no acervo documen-
tal e nas formas de reconhecimento e medição das propriedades que eram feitas 
na época, tratava-se de uma extensa área de terras de matas e campos no norte do 
estado, cujas apropriações deram-se a partir de um dispositivo da Lei de Terras de 
1850, que permitia a legitimação de posses desde que fosse comprovada a morada 
habitual. Na maioria dos casos, os proprietários faziam-se representar por seus 
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procuradores, consagrando, assim, a prática do absenteísmo 
que feria a Lei de Terras. Ademais, era comum a usurpação de 
terras de pequenos posseiros (caboclos pobres) pelos grandes 
proprietários, as quais iam sendo agregadas aos seus latifún-
dios, tornando-os ainda maiores. No século XX, essa fazenda 
foi sendo fragmentada pela venda a outros fazendeiros da re-
gião, bem como parte dessa passa para as mãos de uruguaios 
da família Maílhos. Na realidade, tornou-se um viveiro de no-
vos latifúndios em mãos de vários proprietários.

“O governador Brizola, apoiando-se fundamentalmente assinou, sábado, o 
decreto 13034, declarando de utilidade pública, para fins de desapropriação por 
interesse social; as três fazendas de Sarandi em suas áreas desapropriadas elevam-
-se a 24.239 hectares de terra e Matos” (jornal O Nacional, Passo Fundo, 16 jan. 
1962, p. 3). Algumas considerações justificaram a desapropriação:

- Considerando assim que o movimento dos agricultores sem-ter-
ra que motivam o presente decreto tem caráter Pacífico como evi-

Figura 2.
Início da 

mobilização dos 
sem terra no 

acampamento 
Capão da Cascavel, 

janeiro de 1962.
Foto de Paulo 

Schmidt.

Fonte:
Site do Memorial da 

Democracia.com
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dente as mensagens trazidas ao governo e, consequentemente não 
só representa a verdadeira inspiração de justiça sentido humano 
dentro da sociedade cristã como encontra perfeita correspondên-
cia dos princípios e mandamentos constitucionais;
- Considerando que a peculiaridade da região de onde se origina 
o presente apelo pelas necessidades locais de aumento de produ-
ção, aproveitamento do braço agrícola e fixação do homem a terra 
aconselham o poder público a promover logo em plano especial 
de colonização adequado ao seu desenvolvimento econômico;
- Considerando pois que tem inteira procedência a proposta de 
desapropriação da área, em caráter de urgência como expõe o se-
nhor secretário da agricultura e merece portanto, a melhor aco-
lhida e apoio que o governo do estado também faz dos excelen-
tíssimos senhores prefeitos e Nonoai, Sarandi e Passo Fundo no 
sentido de atendimento da justa pretensão dos pequenos agricul-
tores sem-terra daquela região:
- Artigo 1° - é declarada de utilidade pública e de interesse social 
para fins de desapropriação o imóvel denominado fazenda saran-
dy com área de aproximadamente 24239 de hectares, situada no 
município de Sarandi; 2° - a declaração de utilidade pública cons-
tante do artigo anterior compreende também o revestimento flo-
restal da área; 3°- os bens objetos deste decreto serão aproveitados 
para plano especial de colonização nos termos do artigo 174 2º, 3º 
e 4º da constituição do estado e destinados a utilização por peque-
nos agricultores sem-terra da região; artigo 4°- a presente desapro-
priação é declarada de urgência para efeito demissão imediata do 
estado na posse dos bens objeto deste decreto os termos do artigo 
15 do decreto-lei 3365 de 21 de junho  1941 qual a redação que 
lhe deu a lei nº 2786,1 de 21 de maio de 1956 em seu artigo 2º 
e respectivos parágrafos; Artigo 5°- revogadas as disposições em 
contrário este decreto estará em vigor na data de sua publicação.
Palácio Piratini, em Porto Alegre, 13 de janeiro de 1962 Leonel 
Brizola, governador do Estado (jornal O Nacional, Passo Fundo, 
16 jan. 1962, p. 3).

Como vimos, o governador Brizola, em janeiro de 1962, desapropria em 
torno de 25 mil hectares, efetivando um depósito de 63 milhões de cruzeiros aos 
proprietários uruguaios. Nesse mesmo ato, ele viabiliza uma estratégia de colo-
nização, dividindo a fazenda de 25.000 ha em 450 lotes coloniais pequenos, de 
porte médio, para agricultores que já possuíssem maquinário, atingindo 17.000 
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ha. Os restantes 5.000 ha assim foram distribuídos: duas glebas, a fazenda Bri-
lhante ficou com 1.450 ha; a fazenda Macali, com 1.600 ha, que já vinham sendo 
arrendadas pelos uruguaios Mailhos SA para o cultivo de trigo a produtores de 
Passo Fundo e Carazinho desde a década de 1950, e uma gleba destinada à admi-
nistração do projeto, conhecida como a área da Cemapa – órgão da Secretaria da 
Agricultura do estado – e com uma reserva florestal no município de Rondinha, 
ficou com o restante (Rückert; Dal Moro, 1986).

Logo após a desapropriação da referida fazenda, em fevereiro de 1962, há 
uma intensa presença de camponeses acampados e organizados pela liderança 
de Calixto, no momento, prefeito de Nonoai, e, é efetuado o acampamento do 
Capão da Cascavel. Calixto liderava as marchas de camponeses que se dirigiam 
para constituir o acampamento do Capão da Cascavel.

De municípios vários demandam ao local centenas de pessoas já se 
contando cerca de 1.300 agricultores e suas famílias, formando ban-
deiras, como a efetivação de uma grande jornada, numa caminhada 
épica pela conquista do solo e suas riquezas, [...]. A imensa concen-
tração em Ronda Alta e adjacências está se processando, tendo o 
número de agricultores aumentando nos 3 últimos dias, alcançado 
a quantidade que acima registrado (1.300). O movimento, porém, 
se processa pacificamente, sem que até agora haja se constatando 
perturbação da ordem. O prefeito de Nonoai senhor Jair de Mou-
ra Calixto (que deu beneplácito aos agricultores) tornou-se o líder 
da marcha em busca de terra e tem permanecido em contato com 
os lavradores que se encontraram em Ronda Alta e suas cercanias” 
(jornal O Nacional, Passo Fundo, 13 jan. 1962, p. 3).

 A estratégia, na época, era acampar na beira de estradas para não viabilizar 
a justificativa de retirada por invasão da propriedade. Na realidade, o acampa-
mento começou no dia 11 de janeiro, antes da desapropriação da fazenda, com 
trezentas pessoas; no dia 13 já se contabilizavam mais de 1.300 camponeses A 
capacidade de mobilização, aliada a algumas figuras mediadoras do PTB, bem 
como a intensa demanda pela terra na região, causou impressão e impacto em 
todos os setores da comunidade rio-grandense, os quais, em geral, reconheciam 
o problema e apelavam para a solução na esfera pública.

O discurso em que Brizola comunicou a desapropriação da fazenda Saran-
di dizia:
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[...] quero cumprimentar a todos e felicitar, pela forma ordeira e 
pacífica com que se conduziram, por que a causa da reforma agrá-
ria é justa, e por isso, devemos empregar os meios justos. A criação 
das Associações de Sem Terra tem o meu apoio. Eu vos felicito pela 
ordem e pela alta moral do acampamento. A partir de hoje está de-
sapropriada a Fazenda Sarandi e daqui não sairá mais um pau de le-
nha. A força da Brigada Militar está aqui para assegurar essa ordem 
(jornal Terra Livre, n. 107, jan. 1962, apud Eckert, 1984, p. 107).

As listas dos futuros beneficiados pela distribuição dos 
lotes foram elaboradas pelas lideranças do movimento, sob 
a assessoria de pessoas ligadas ao Igra e à Diretoria Estadual 
de Terras Públicas de Nonoai. Ressalta-se que havia algumas 
regras para a distribuição dos lotes de terra: cada sem ter-
ra que havia sido inscrito recebia determinada pontuação, 
dependendo das condições que tinha para se tornar apto à 
atividade agrícola.

No mesmo dia da desapropriação pelo governador Brizola, representantes 
dos colonos e de mediadores, a maioria do PTB, reuniram-se e lançaram um ma-
nifesto intitulado “Proclamação dos lavradores do Capão de Cascavel”, no qual 

Figura 3.
Estratégia de 

acampar na beira 
da estrada, como 

foi o caso do 
acampamento do 

Capão da Cascavel.

Fonte:
Arquivo pessoal de 

Adelfo Zamarchi.
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insistia na organização dos agricultores do estado para via-
bilizar uma organização em nível de federação e de país que 
congregasse os interesses dos agricultores, um apelo ao neces-
sário apoio de entidades regionais, à agregação de operários e 
estudantes e todos os interessados em lutar, por meios legais, 
pela aprovação da reforma agrária, dentre outras questões. O 
manifesto reflete a influência de mediadores variados, mistu-
rando, também, intenções variadas, mas, ao mesmo tempo, todas convergindo 
para o problema fundiário no estado e a necessária democratização do acesso à 
terra pelos camponeses (Eckert, 1984). Nesse fala-se de “reforma agrária radical 
e justa” em “latifúndios improdutivos e desumanos” no norte do Rio Grande do 
Sul. O manifesto é contundente em expressar as contradições da terra no Brasil, 
a exclusão de camponeses, a necessidade desses em incorporar direitos, dentre 
os quais a propriedade da terra, faz um chamamento ao campo da representação 
política em várias esferas para que apoie a luta pela reforma agrária.

Havia uma nítida divisão dos sem terra que ocuparam a fazenda Sarandi no 
movimento do Capão da Cascavel em três grupos: os sem terra e sem recursos 
para a atividade agrícola; os sem terra com animais e equipamentos próprios da 
agricultura familiar-colonial; os granjeiros mecanizados, antes arrendatários da 

Figura 4.
Seleção e 

distribuição de lotes 
entre os acampados 

do Capão da 
Cascavel.

Fonte:
Arquivo pessoal de 

Adelfo Zamarchi.
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fazenda. Os únicos alijados do processo de assentamento foram os primeiros, 
justamente os mais necessitados, em razão de que as exigências de recursos e ins-
trumentos agrícolas não lhes contemplava na totalidade. Não bastasse ao grande 
número de camponeses alijados do processo de assentamento, a distribuição de 
lotes aos contemplados, iniciada no governo Brizola, prosseguiu de forma lenta 
no governo Meneghetti. Os camponeses reagem à demora com novas invasões 
em reservas indígenas e em outras áreas no norte do estado, criando tensões in-
ternas, no âmbito social, político e no meio rural. 

Figura 5.
Manifesto dos 
agricultores 
acampados no 
Capão da Cascavel 
exigindo reforma 
agrária.

Fonte:
Jornal Terra Livre, 
São Paulo, p. 2, 3,  
jan. 1962.
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É necessário ressaltar que o movimento de Capão da Cascavel não teve 
como resultado final a efetiva conquista de toda a área da fazenda Sarandi e a 
solução para o problema da falta de terra de centenas de camponeses empobre-
cidos. Vários desdobramentos recrudesceram posteriormente como reflexo de 
um problema não resolvido por inteiro. Como já mencionamos, além das rein-
vestidas na fazenda Sarandi e em outras pelo norte do estado, intensificaram-se 
as tentativas de ocupação das reservas indígenas e florestais. Foi um período de 
intensa intrusão em reservas indígenas. A de maior repercussão ocorreu no iní-
cio de 1963 no governo Meneghetti, quando da ocupação da reserva florestal 
de Nonoai – anexa à reserva indígena –, no lugar denominado Passo Feio, por 
agricultores sem terra que não haviam sido contemplados na fazenda Sarandi. 
Veremos alguns aspectos disso mais adiante.

“Quem tem terra tá com Cristo, quem não tem tá com Calixto”4: 
a FAG e o Master

No Rio Grande do Sul, a Igreja Católica estava concentrada nas diretrizes 
que o cardeal dom Vicente Scherer imprimia; ele mantinha a maior parte do 
clero subordinado às suas ordens e fiel às suas teses, sendo sua principal obses-
são a do “anticomunismo”. Segundo Hammes (Hammes, 2003, p. 143), “Dom 
Vicente, como fiel escudeiro do papa Pio XII, entendia que o comunismo era 
tudo o que não prestava e, portanto, instituir estratégias para não deixá-lo criar 
corpo no meio rural.5 Por isso, cismava em combater tudo aquilo que pudesse ter 
alguma semelhança com a doutrina marxista ou que pudesse caracterizar alguma 
aproximação com países comunistas”. Na mensagem de abertura do ano litúrgico 
de 1962, Scherer manifestou-se nos seguintes termos: 

Os vanguardeiros das forças de Moscou agem com disfarces, ali-
ciando adeptos e ocupando posições [...]. Não promovemos campa-

4  Frase presente numa das faixas colocadas em frente à Igreja Matriz de Nonoai por grupos em favor da 
reforma agrária no sentido de se contrapor ao conteúdo contrário ao Master desenvolvido pelo pároco por 
ocasião da homilia na missa do dia anterior.
5  Uma análise mais detalhada do papel de Dom Vicente junto à FAG, seus discursos e homilias contra o 
comunismo, bem como suas posições para o desenvolvimento agrícola do estado, encontra-se em Tedesco; 
Carini (2007), ver também Bassani (1986).
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nhas negativas de anticomunismo, mostramos os erros da ideo-
logia marxista pelo debate dos princípios doutrinários em que se 
funda e pelo exame da experiência desastrosa que se está fazendo 
nos países já dominados pelas forças aguerridas do novo império 
colonialista (Scherer, D. Vicente, jornal Correio do Povo, Porto 
Alegre, 3 jan. 1962, p. 7. Grifo nosso).

O Master assumiu uma prática de contraposição ao sindicalismo promovi-
do pela Igreja Católica conservadora no estado em torno de seu canal, a FAG, e 
de seu grande mentor, o cardeal dom Vicente Scherer, assessorado por seu co-ad-
jutor dom Edmundo Kunz, os quais insistiam em justificar suas ações, pregações 
e redações no âmbito da doutrina social cristã.

Dois princípios fundamentais caracterizam esta doutrina social, a 
harmoniosa solução de conflitos entre classes sob a égide da justiça 
e do trabalho e, consequentemente, a condenação da luta de classe 
visando à supressão da propriedade privada, como quer o comu-
nismo, e a educação dos homens segundo os preceitos do evange-
lho dentro de uma concepção transcendente do destino e da vida 
humana [...], dentro de um clima de estudo sereno e objetivo da 
situação para fixar deveres e direitos recíprocos dos proprietários 
e trabalhadores (Scherer, 1961, p. 17). 

Em termos regionais, os padres de Nonoai e Sarandi faziam coro ao discurso 
de Scherer no tocante ao anticomunismo e ao antibrizolismo e lutavam em ter-
mos concorrenciais na efetivação de sindicatos de trabalhadores rurais sob a égide 
da Frente Agrária Gaúcha (FAG). O fato de maior repercussão na relação entre a 
Igreja Católica e o movimento aconteceu em Nonoai, cidade onde o prefeito Jair 
de Moura Calixto mantinha forte liderança centralizadora, o que contribuiu para 
atrair contra si forte oposição do pároco local, fiel discípulo de Scherer.

Análises demonstram que de 1963 a 1977, a FAG organizou 224 sindicatos 
rurais no estado; imprimiu sua dimensão conservadora o interior dos mesmos, 
pois uma das regras era que os sindicatos não poderiam ser órgãos de atuação 
política no sentido de explicitar contradições de classe e da propriedade privada, 
ou seja, a sua intenção era diluir os conflitos sociais através da unificação dos 
interesses antagônicos das classes (Bressan, 1978). 

Jornais mostravam que Brizola orientava determinadas invasões em várias 
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partes do estado e determinava que fossem plantadas cruzes no centro do acam-
pamento “para que mais tarde não nos chamassem de comunistas” (jornal O Rio 
Grande, Porto Alegre, 23 a 30 ago. 1979, n. 16, p. 5). Uma das estratégias para a 
criação de um clima social pacífico com o intuito de conquistar o apoio da Igreja 
Católica, até aí bastante reticente e, em certos casos, abertamente contrária ao 
movimento, confirmando sua oposição ao Master.

Casali no seu diário registrou a visita que fez ao acampamento no dia 13 de 
janeiro de 1962, dizendo ter encontrado “em frente à faixa que liga Ronda Alta a 
Passo Fundo, uma capelinha de madeira abrigando a imagem de Sta. Terezinha. 
Atrás dela, a cruz de madeira erguida à semelhança daquela de Cabral. Enci-
mando a cruz, um cartaz em pano branco, com escrita preta: Somos cristãos! 
Queremos terra” (Casali, 2005, p. 146). 

Com o propósito de dar ainda mais ênfase ao caráter reli-
gioso, o acampamento foi batizado com o nome do Papa João 
XXIII. Logo na entrada foi identificado por uma faixa: “Acam-
pamento João XXIII” (Casali, 2005). Porém, somente isso não 
bastava. Era necessária a presença do padre para rezar missa e dar 
a bênção aos camponeses. Assim, em 14 de janeiro, domingo, o 
padre de Sarandi esteve no acampamento para rezar missa para 

Figura 6.
Missa sendo 
celebrada no 

acampamento 
do Capão da 

Cascavel.Foto de 
Paulo Schmidt.

Fonte:
Site Memorial da 

Democracia 



132

“Um homem muito perigoso”: Jair de Moura Calixto...

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

os acampados. Nesse sentido, havia uma constante preocupação 
em mostrar nas aparências e nas ações práticas que o movimen-
to era cristão. Assim, Brizola atendia aos interesses de uma ala 
da Igreja Católica e não agredia em demasia a outra, bem como 
buscava adeptos influenciados pela mesma em sua política em 
torno do que o mesmo considerava reforma agrária.

É importante dizer também que, por ocasião da presen-
ça do governador em seu discurso no acampamento, citações 
da encíclica Mater et Magistra se fizeram presentes, dentre as 
quais a que enfatiza o direito à propriedade particular “desde que seu uso corres-
ponda aos interesses coletivos” (Gehlen, 1983, p. 86). O registro encontrado na 
obra de Casali sobre o discurso de Brizola, em visita ao acampamento em 15 de 
janeiro de 1962, também é elucidativo nesse aspecto:

Aí Brizola perguntou: “Quem é cristão, levante o braço!” [...]. 
Todo mundo explodiu num delírio, levantando os braços. En-
quanto isso, um gritou: “Taí o padre que rezou a missa com nós 
ontem, aqui na capelinha!”; “E agora, quem for comunista que 
erga a mão!” Silêncio total. E novo delírio! (Casali, 2005, p. 151).

Figura 7.
Camponeses 
chegando de 

carroça no 
acampamento 

do Capão da 
Cascavel, janeiro 

de 1961.

Fonte:
Arquivo pessoal 

de Adelfo 
Zamarchi.
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Lideranças e intencionalidades no evento
de Capão da Cascavel

A organização do acampamento de Capão da Cascavel foi projetada a partir 
de Nonoai, terra do prefeito Calixto. Ele era uma liderança de grande prestígio 
na região de Nonoai, apesar de ter também muitos desafetos. Homem de total 
confiança de Brizola, Calixto havia dado provas de sua liderança, fidelidade polí-
tica, coragem e destemor durante a Campanha da Legalidade em agosto de 1961.

O município de Nonoai se torna o ponto de articulação e a principal base 
de apoio ao movimento. Os agricultores foram mobilizados e recrutados num 
espaço de tempo de poucos dias por lideranças regionais, capitaneadas pelo pre-
feito de Nonoai, as quais mandavam emissários em todas as casas para convencer 
os camponeses a aderirem ao movimento e irem acampar. De Nonoai, Calixto 
coordenou a ação nos demais municípios da região, delegando poderes a outras 
lideranças.

A partir da análise de algumas matérias publicadas na imprensa pudemos 
constatar que não houve muita sintonia entre as lideranças regionais no início do 
movimento. Um jornal da capital rio-grandense, em matéria de capa, informava:

Denuncia o prefeito de Sarandi: Mil homens de Nonoai se 
aprestam para invadir terras de Sarandi

Como tivemos oportunidade de informar, esboça-se no municí-
pio de Nonoai um movimento visando à entrega de terras a agri-
cultores, com o beneplácito, senão a liderança, do prefeito Jair 
Calixto. Pois em encontro que ontem mantivemos com o prefeito 
de Sarandi, sr. Ivo Sprandel, fomos surpreendidos com a manifes-
tação de S. S.a de que Nonoai quer fazer reforma agrária à custa do 
município de Sarandi. Convidado a entrar em detalhes acerca da 
curiosa situação, disse-nos o senhor Ivo Sprandel: - Em verdade, 
sábado último, fui procurado por uma comissão de pecuaristas e 
agricultores arrendatários de terras da Fazenda Sarandi, de pro-
priedade da firma Estância Júlio Maílhos, com sede em Montevi-
déu, que veio manifestar seu temor com referência a esses rumores 
oriundos de Sarandi. Informaram que mil homens viriam acam-
par em três lugares diferentes nessa fazenda, com o objetivo de ali 
se fixarem, repartindo a terra entre si. [...]. Tomei as providências 
que se impunham, cientificando as autoridades, a começar pelo 
governo do Estado, fazendo sentir a gravidade desse ato [...]. Pros-
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seguindo, o sr. Ivo Sprandel disse que apesar de amigo do prefeito 
de Nonoai, não poderia consentir com uma medida dessa ordem, 
que contraria frontalmente os dispositivos constitucionais (jornal 
Correio do Povo, Porto Alegre, 12 jan. 1962, p. 16).

A longa reportagem permite-nos deduzir que o prefeito de Sarandi, Ivo 
Sprandel, num primeiro momento, ou não sabia do plano de Brizola, ou sabia, mas 
preferiu ficar do lado dos arrendatários da fazenda Sarandi. Pelo conteúdo da ma-
téria divulgada, o prefeito de Sarandi parecia estar numa situação difícil de escolha: 
ficar do lado dos agricultores e pecuaristas arrendatários da fazenda Sarandi ou dos 
sem-terra. Porém, percebendo o sucesso do movimento, ele aderiu ao grupo de Ca-
lixto e passou a apoiá-lo como se a ele estivesse integrado por princípios ideológi-
cos. Gehlen (1983) informa que Sprandel decidiu apoiar a invasão, por pressão do 
governador Brizola. 

Brizola orientou Calixto a organizar a ocupação da área 
de Capão da Cascavel, ignorando os apelos do prefeito de 
Sarandi de ocupar a fazenda Anoni, que pertencia a Ernesto 
José Anoni, então prefeito de Carazinho pelo PTB e corre-
ligionário do governador. Havia também uma disputa entre 
Sprandel e Calixto pela liderança política em nível regional, 

Figura 8.
Montagem do 
acampamento 

Capão da Cascavel 
em Sarandi, janeiro 

de 1962.

Fonte:
Arquivo pessoal de 

Adelfo Zamarchi.
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isto é, ambos disputavam o mesmo reduto eleitoral do PTB, a região conhecida 
por “Grande Sarandi”.6

 De acordo com algumas matérias publicadas em alguns jornais, o governa-
dor Brizola procurou mostrar à opinião pública que o ato partira exclusivamente 
da iniciativa de Calixto, ainda que o governo estivesse de acordo com “um movi-
mento pacífico”. É o que se depreende da matéria:

Informa-se, outrossim, que em face da comunicação feita pelo pre-
feito Ivo Sprandel às autoridades estaduais, o governador Leonel 
Brizola teria mandado chamar a esta Capital o prefeito de No-
noai, sr. Jair Calixto, a fim de inteirar-se da situação reinante em 
seu município e, se fosse o caso, para “moderar os ímpetos reformis-
tas” de S. S.a do qual, como se sabe, o chefe do Executivo é parente 
próximo (jornal Correio do Povo, Porto Alegre, 12 jan. 1962, p. 
14. Grifo nosso).

Decididamente houve uma contínua preocupação por parte de Brizola no 
sentido de tornar o movimento legítimo e simpático à opinião pública. É o que 
um jornal local manifesta:

Brizola enfeixa nas mãos o problema dos agricultores deserdados

O chefe do executivo rio-grandense, desde os primeiros movimen-
tos em busca de terra, na rica região que compreende o território 
situado entre Sarandi e Nonoai, tem se emprenhado em resolver 
satisfatoriamente a questão, e que sem dúvida, constitui um drama 
vivido por agricultores concentrados naquele local. O Sr Leonel 
Brizola, que acompanha com o maior interesse o desenvolvimento 
dos fatos, tem uma idéia formada em torno do momentoso pro-
blema, que desafia os legisladores, para um estudo mais acurado, 
tendo em mente a comentada Reforma Agrária, tese que merece 
um debate no seu sentido básico, social e humano, colocando a 
questão afastada de quaisquer pruridos de natureza política. Está 
nas mãos de Brizola a resolução de grave problema social e huma-
no pelo qual trabalham milhares de brasileiros, disseminados pelo 
vasto território nacional (jornal O Nacional, Passo Fundo, 17 jan. 
1962, p. 1. Grifo nosso).

6  Em Tedesco e Carini (2007) encontram-se desenvolvidas essas polêmicas e divergências em torno de re-
presentantes do poder político do norte do estado em razão das ações do Master na fazenda Sarandi.
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As preocupações de Brizola com a ordem pública, com a possibilidade de 
ideologização do movimento ou em fazer com que esse não se parecesse comu-
nista, revolucionário ou subversivo eram constantes:

Isto não é invasão, Calixto, que ninguém meta o pé além do alam-
brado! Quero que respeitem as propriedades particulares. Cuida 
para não entrar no grupo algum agitador. O que nós precisamos é 
criar um clima social pacífico, para facilitar a desapropriação (Casa-
li, 2005, p. 141).

Desde sua origem, o evento de Capão da Cascavel constituiu-se num plano 
articulado de uma forma ou de outra com a participação do governador Brizola. 
Os registros de Casali sobre a chegada de Brizola ao acampamento, em 15 de 
janeiro de 1962, são emblemáticos nesse sentido: 

Os acampados estão se organizando para receber o Governador e 
alguns já vestem suas roupas domingueiras [...]. Nesta altura são 16 
horas e mais de 10.000 pessoas se acotovelam diante das barrancas 
da Fazenda Sarandi. De repente os alto-falantes anunciam que dois 
aviões surgem no horizonte. Se aproximam e sobrevoam o acampa-
mento. Delírio geral! “Chegou o nosso líder”! Diziam os colonos.
[...]. Muito bem, cabocla velha, você é um exemplo de mulher. Vou 
recomendar para você que lhe seja destinado 25 ha de terra. Vai 
ter terra para toda a família. Ensina os meninos a cultivá-la com 
carinho e técnica. E, abraçando a dona Emília, acariciou uma vez 
as crianças, que lhe diziam: “Viva o Brizola” (Casali, 2005, p. 149 
e 150).

O caráter populista está expresso nas citações, como um “messias”, Brizola 
chega ao acampamento para tirar os colonos das trevas. O povo aguarda de mãos 
estendidas. A concessão da terra é reconhecida como um favor e não como um 
direito ou resultado de uma mobilização e luta dos colonos. 

Alguns meios de comunicação da época também ressaltavam o ineditismo 
da ação de Brizola no caso da fazenda Sarandi, aludindo que se tratava de um 
marco para a história agrária do Rio Grande do Sul, conforme é possível deduzir 
da matéria de capa do jornal Oeste Catarinense: 
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Implantada a reforma agrária no Rio Grande do Sul
O Rio Grande do Sul, através do seu Governador Leo-
nel Brizola, acaba de iniciar movimento instituindo 
a reforma agrária. O flagrante foi colhido em Capão 
da Cascavel, quando o Governador gaúcho atendia às 
reivindicações dos agricultores sem terra (jornal Oeste 
Catarinense, Chapecó/SC, 23 mar. 1962, p. 1).

O acampamento de Capão da Cascavel passou a ser 
referenciado no interior do movimento e na imprensa lo-
cal pela sua expressão e manifestação da popularidade do 
governador que esteve pessoalmente. Fez um discurso ex-
tremamente populista em torno do tema, das reformas de 
base, contra o latifúndio, contra o imperialismo e os pro-
prietários da referida gleba serem estrangeiros, etc. Porém, 
é bom que se enfatize o fato de que nem todos os acam-
pamentos do Master pelo estado tiveram tanto apoio e 
um princípio de resolução no período do governo Brizola 
como o em questão.

Brizola, ao mesmo tempo que apoiava ações do movi-
mento, acordava com a Farsul a garantia do direito à pro-

Figura 9.
Concentração de 
camponeses do 
Capão da Cascavel 
com a presença 
do governador 
Brizola e do prefeito 
Calixto. Na foto, 
os marcados 
da esquerda 
para a direita, 
o então prefeito 
de Nonoai, Jair de 
Moura Calixto (de 
óculos) ao lado o 
governador Leonel 
de Moura Brizola, 
acompanhados pelo 
prefeito de Sarandi, 
Ivo Sprandel, e 
pelo deputado Ruy 
Ramos.

Fonte:
Jornal Terra Livre, 
São Paulo, n. 
108, jan. 1962. 
Hemeroteca Luta 
pela Terra. Acesso 
em: 9 jan. 2018.
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priedade, uma reforma agrária “na lei”, “no bem” e “na ordem”, sem violência, sem 
desapropriações indevidas, ainda que reconhecesse a necessidade do atendimento 
a uma “justa reivindicação social” dos agricultores. Para garantir essa ambiguidade 
e/ou estratégia, Brizola acionou as terras públicas de reservas indígenas, pensou 
inclusive em desapropriar terras na beira de rodovias, rios e açudes. Como gesto de 
benevolência para com a reforma agrária, num determinado momento resolveu, 
inclusive, desapropriar parte da fazenda Pangaré, situada no município de Osório, 
de propriedade da família Goulart, pertencentes a sua esposa Neusa Goulart e seu 
cunhado, o ex-presidente João Goulart. 

A luta de Brizola para que a ação de Capão da Cascavel fosse reconhecida 
como um ato legítimo, para convencer a opinião pública e a mídia da impor-
tância das reformas de base, naquele momento do pré-1964, são o prenúncio da 
aproximação do golpe militar. A desapropriação da referida fazenda represen-
tava para Brizola o coroamento de um projeto ambicioso. Em primeiro lugar, a 
reforma agrária atendia a principal meta das reformas de base e uma das grandes 
bandeiras do trabalhismo; em segundo, a desapropriação de terras de estrangei-
ros representava uma atitude nacionalista, vista com simpatia pela elite agrária 
ligada ao PTB. Assim, ele acabaria contentando os dois lados: os sem terra e 
os médios e grandes proprietários nacionais. Por isso, no tocante aos conflitos 
da fazenda Sarandi, a oposição ao movimento não foi tão forte por parte dos 
latifundiários do estado, congregados na Farsul, na própria FAG, dentre outras 
entidades que se opuseram com firmeza quando da invasão de inúmeras outras 
glebas produtivas e/ou improdutivas no estado. A fazenda Sarandi apareceu aos 
olhos de Brizola e das forças reacionárias do latifúndio como emblemática para a 
solução agrária do estado, assim como as reservas florestais e indígenas. 

 Nesse ambiente, marcado por um contexto de lutas e conflitos pela terra, 
surge a figura de um líder que deixaria rastros tanto na história de Nonoai quan-
to na dos movimentos sociais agrários do Rio Grande do Sul em geral. Referi-
mo-nos à pessoa de Jair de Moura Calixto, ex-prefeito de Nonoai e o principal 
líder do Master na região.
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As múltiplas faces de Calixto, seu líder máximo

O principal líder do Master no norte do Rio Grande do Sul foi um per-
sonagem de destacada atuação nos conflitos dos sem terra da década de 1960, 
representando as duas principais dimensões presentes na performance pública 
de Brizola: o populismo e o caudilhismo. Calixto incorporou esses dois horizon-
tes e os demonstrou nas várias ações e estratégias políticas em prol da questão da 
terra no período.

Atuando concomitantemente como prefeito de Nonoai (1959-1963) e 
líder dos agricultores sem terra, Calixto destacou-se tanto por suas ideias e con-
vicções quanto por suas ações práticas, seu comportamento, sua maneira de se 
comunicar contribuíram para torná-lo um homem admirado por uns e detesta-
do por outros. 

Após ter sido delegado do SPI do Posto Indígena de Nonoai, Calixto as-
cendeu à política municipal em 1958, tendo sido elevado ao posto de primeiro 
prefeito daquela comuna por uma coalizão de partidos. Após incompatibilizar-
-se com o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), partido ao qual pertencia, Ca-
lixto cria em Nonoai o Partido Social Progressista (PSP) e decide concorrer à 
refeito municipal pelo mesmo, contra o seu antigo partido, numa aliança com 
o Partido Social Democrata (PSD), Partido Libertador (PL) e a União Demo-
crática Nacional (UDN).7 Vitorioso no pleito municipal, Calixto monta seu go-
verno, porém, imediatamente após sua posse, rompe com os seus aliados e volta 
às fileiras do PTB de Brizola, seu primo-irmão. A partir de então Calixto sofre 
forte oposição de seus antigos aliados e busca o apoio da população. 

Ao assumir a Prefeitura de Nonoai, Calixto cercou-se de dois grupos dis-
tintos de pessoas. Um expressava um caráter de seriedade administrativa à gestão 
Calixto, cuidando dos aspectos burocrático-administrativos, tais como expedi-
ção de documentos, arquivamentos, contabilidade, formalidades jurídicas etc.; 
enquanto “os capangas”, como eram chamados os do outro grupo, faziam a guar-
da pessoal do prefeito, colaboravam nas campanhas de arregimentação dos sem 
terra para as ocupações e serviam de cabos eleitorais. 

Andar armado era para Calixto uma prática corriqueira e considerada nor-
mal. Encontramos no Arquivo Morto da Prefeitura de Nonoai vários ofícios que 
haviam sido dirigidos a chefes de polícia do estado pedindo para que fossem 
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devolvidas as armas apreendidas de moradores de Nonoai pela polícia, segundo 
ele, sob a alegação de que se tratava de armas utilizadas para defesa pessoal e que 
os portadores das ditas armas eram “pessoas pacatas”, trabalhadoras, pessoas de 
bem. O próprio prefeito costumava andar armado. O início da “fase do terror” 
da era Calixto em Nonoai deu-se por ocasião do Movimento da Legalidade, em 
agosto de 1961. Esse movimento visava dar posse a João Goulart na Presidência 
da República, encampado por Brizola no Rio Grande do Sul, fato que rendeu 
ao governador rio-grandense prestígio e respeito. Jair de Moura Calixto, como 
primo-irmão do governador, assumiu o Movimento da Legalidade na região de 
Nonoai. Ele arregimentou voluntários em toda a região. 

Logo que irrompeu o Movimento legalista, mobilizei 400 ho-
mens que, armados, partiram em direção a Passo Fundo. Antes, 
porém, tomamos de assalto a reserva indígena (de Nonoai), onde 
havia mais recurso, tal como uma estação de rádio, que permitia 
comunicação com todo o Brasil [...]. Quando marchávamos para 
Passo Fundo, encontramos, no caminho, um mensageiro, identi-
ficado através de senha, que trazia ordens para nos deslocarmos 
para Porto Alegre [...]. No caminho cheguei a me fardar de gene-
ral naquela ocasião para chegar em Porto Alegre [...]. Juntei-me 
aos meus homens que já somavam mais de 2 mil e continuamos 
nossos ataques aos destacamentos e quartéis afim de conseguir-
mos alimentos e armamentos....8

O pároco Miguel de Cock fez o seguinte registro no livro tombo da Paró-
quia sobre o movimento:

Dia 25 de agosto, renunciou o senhor Presidente Jânio Quadros. 
Dia 27, o Prefeito Municipal começou a reunir o povo, assim dito 
a favor da Legalidade, 20% por livre vontade e 80% para evitar 
casos piores. Conforme as palavras do próprio prefeito, quem 
não vem por bem há de vir por mal [...]. Muitas famílias contrárias 
na política e na administração, fugiram por medo. Mandou atacar 
carros e desarmar os choufers. Mandou surrar gente e deu ordens de 
quem não queria se apresentar, de matar ou trazer atado à Nonoai. 
Lá eles iam também ou seriam jogados na cascata. Eles atacaram o 

8  Palestra de Calixto na PUC/RS num seminário sobre “Lutas urbanas e camponeses na Campanha da 
Legalidade, no dia 29/08/1984. Fonte: Arquivo nacional, Fundo SNI, Informe confidencial n. 041/1984.
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posto dos índios e surraram o chefe, o sr. Castelo Branco, depois 
de preso.9

O registro paroquial transcrito revela a preocupação 
do pároco com as atitudes de Calixto e confirma a forte ri-
validade existente entre o prefeito e o padre, reproduzindo, 
na esfera local, o que acontecia em nível de estado, onde o 
governador Brizola enfrentava a mesma oposição de parte da 
Igreja Católica, personificada pelo cardeal D. Vicente Sche-
rer. Assim, as forças de oposição política, principalmente as 
que representavam o latifúndio, podiam contar com um po-
deroso aliado, o clero católico.

Algumas atitudes de Calixto expressavam ser também uma pessoa folcló-
rica, sobretudo relativo à Campanha da Legalidade. As ideias extravagantes são 
relatadas como planos estratégicos de resistência e luta. Dentre tantas, a inter-

9  COCK, Miguel. Registro do livro tombo da Paróquia Nossa Senhora da Luz de Nonoai, 4 set. 1961. 
(Grifo nosso).

Figura 10.
Pároco de Nonoai 

e o prefeito Calixto 
(em destaque) em 
ocasião festiva na 

cidade de Nonoai – 
dezembro de 1961.

Fonte:
Acervo fotográfico 

da Prefeitura 
Municipal de 

Nonoai.
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dição do aeroporto de Nonoai com a colocação de tonéis cheios de gasolina, 
prontos para serem explodidos em caso de tentativas de aterrissagem por aviões 
inimigos; a interdição do Passo do Goio-En na divisa com Santa Catarina, para 
conter o avanço da força naval inimiga; a tentativa de ocupação de um frigorífico 
de Chapecó com o intuito de forçá-lo a fornecer alimentos para as tropas do QG 
de Nonoai. Portanto, havia certa ingenuidade e muita desinformação relativas a 
certos assuntos. Apesar disso, o fracasso em muitas de suas ações não resultava 
exclusivamente da falta de conhecimentos, mas, sobretudo, do excesso de ou-
sadia, legitimidade política, liderança social e convicção em seu líder e parente 
(Casali, 2005).

A preocupação com os sem terra era uma constante na vida de Calixto. 
Dentre os quais o caboclo posseiro, agregado ou peão, “o homem da terra”, “o 
nacional”. Também percebemos a conivência do prefeito com os arrendamentos 
das terras indígenas, preterindo os índios em favor dos colonos sem terra. No 
entendimento de Calixto, mesmo tendo sido funcionário do SPI antes de ser 
prefeito, os indígenas possuíam terra demais, então tinham de repartir com os 
outros, principalmente na forma de arrendamento. Essa política e forma de pen-
sar estava em correspondência com as ações do governador Brizola em reduzir 
territórios indígenas, ou, então, extingui-los.

Percebemos o grande paradoxo nessa questão relacionada à ocupação da 
terra indígena. Índios e caboclos intrusos acabam sendo vítimas de um mesmo 
processo de exclusão. Calixto se alia aos caboclos por considerá-los frágeis, pre-
teridos pelo processo colonizador, esquecendo-se de que estaria fomentando um 
confronto entre fracos, uma vez que estava colaborando para o esbulho das terras 
indígenas, deixando intocado o latifúndio.  

Entretanto, a adesão ao movimento dos sem terra não foi exclusivamente 
de caboclos. Muitos filhos de colonos de descendência europeia compunham 
o contingente de sem terra de Nonoai entre as décadas de 1950-1960. Padre 
Miguel de Cock,10 ao se referir à ação do Master, que resultou no acampamento 
de Capão da Cascavel, na fazenda Sarandi, fez o seguinte relato em seu registro 
paroquial:

10  Padre de origem Belga, pertenceu ao exército da Bélgica e participou da Segunda Guerra Mundial. Trans-
feriu-se para Nonoai logo após a guerra. 
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Logo depois da minha volta do retiro do clero em Passo Fundo 
ouvi dizer que poucos dias depois ia começar um incômodo mui-
to grande para mim, sem me dizerem o que era. De fato, poucos 
dias depois, numa casa, por cima do hospital, li numa faixa: “Liga 
Camponesa Nonoaiense – Colono lute para receber tua terra”. 
A propaganda, dirigida pelo prefeito municipal, começou. Logo 
começou a aparecer “a negrada” para se inscrever. Mais tarde che-
gou também gente, sempre considerado como “gente boa”. Foram 
avisados para vir tal dia (para marcar mais tarde) com machados, 
foices, serrotes e “bem armados”.11

O Master é visto pelo religioso como um incômodo, ao mesmo tempo em 
que se refere aos caboclos com forte apelo racista. A denominação “negrada” e 
a referência aos demais participantes com a designação de “gente boa” denotam 
suas ideias etnocêntricas, atribuindo ao movimento dos sem terra como coisa 
de pessoas desqualificadas. Fica evidente, também, a multiplicidade étnica dos 
integrantes do movimento, mostrando que não havia apenas caboclos entre os 
sem terra. Relatos paroquias pesquisados revelam a intensificação das ações reli-
giosas na cidade de Nonoai no período em que houve a preparação para o acam-
pamento do Capão da Cascavel. O padre rezava missas com maior número do 
que o normal para, justamente, aproveitar o momento para se contrapor e alertar 
os munícipes e os camponeses em particular sobre os perigos do comunismo 
presente nesse ato e sobre as lideranças não confiáveis que estão no centro da 
questão.

Após o movimento de Capão da Cascavel, que resultou no ato de desapro-
priação da fazenda Sarandi pelo governador Brizola, Calixto manteve-se ativo 
na linha de frente do Master na região. Em setembro de 1962, ainda no governo 
Brizola, ele lidera novo movimento para invasão de outra área contígua à fazen-
da Sarandi desapropriada, não tendo, no entanto, logrado êxito em seu intento, 
conforme destacado na matéria em jornal regional:

Sustado um movimento de “sem terras”

Divulgaram-se notícias, nesta cidade, segundo as quais o sr. Jair 
Calixto, de Nonoai iria empreender novo movimento de posse de 

11  COCK, Miguel. Registro no livro tombo da Paróquia Nossa Senhora da Luz de Nonoai, jan. 1962.
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terras, nas zonas de Nonoai e Sarandi, e de propriedade do sr. Er-
nesto Annoni, prefeito de Carazinho.
Todavia um avião especial, conduzindo um funcionário do Insti-
tuto Gaúcho de Reforma Agrária (IGRA), rumou para a Fazenda 
Sarandi, com determinações do Governador do Estado, no sentido 
de que o sr. Jair Calixto desista do movimento. Teria o governador, 
também, determinado providencias de parte da Brigada Militar, no 
sentido de que sejam sustados tais movimentos (jornal O Nacional, 
Passo Fundo, 15 set. 1962, p. 1. Grifo nosso).

Dessa vez, porém, o prefeito foi afrontado pelo juiz da Comarca de Saran-
di, senhor Adroaldo Furtado Fabrício, que deliberou pela decretação da prisão 
preventiva de Calixto. O magistrado decidiu enquadrá-lo na Lei de Segurança 
Nacional, embora Calixto fosse candidato a deputado estadual. Várias reporta-
gens dão destaque à prisão do prefeito de Nonoai:

Encontra-se recolhido ao Hospital São Vicente de Paulo, enfer-
mo, mas sem gravidade, o prefeito de Nonoai Sr. Jair de Moura 
Calixto, o qual se encontra detido por determinação do Dr. Juiz 
de Direito de Sarandi.
Como noticiamos, Calixto, conhecido nacionalmente como um 
dos líderes dos agricultores sem terra neste Estado e por haver dis-
cutido o referido acampamento junto à Fazenda Sarandi, passou 
o último fim de semana recolhido ao leito, no 2º Batalhão Policial 
desta cidade, onde estava detido. Ali, recebeu assistência médica, 
no domingo, tendo sido determinada sua hospitalização.
Calixto aguarda também a decisão do Supremo Tribunal Fede-
ral ao hábeas corpus impetrado por seu advogado, Dr. Ney Menna 
Barreto, para anulação da prisão preventiva contra ele decretada 
(jornal O Nacional, Passo Fundo, 24 out. 1962, p. 4).

 
A prisão de Calixto repercutiu em nível estadual tanto no interior do Mas-

ter quanto no âmbito político estadual. Ao ser libertado, após obter habeas cor-
pus, Calixto demonstrou frieza e procurou manter sua postura controvertida. A 
reportagem a seguir também nos dá uma ideia do estado de espírito do líder dos 
pequenos agricultores:

Uma vez em liberdade, Jair Calixto, para variar um pouco, foi on-
tem assistir, no Cinema Real, “A GUERRA DE TRÓIA”. E, ao 
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sair do cinema, foi rodeado por diversos amigos e admiradores, 
ocasião em que, em ligeiro contato com a reportagem, disse estar 
satisfeito por estar em liberdade.
Em tom de deblague, o repórter disse a Calixto: Como estás 
“branco” vivente!” Ao que o “homem de Nonoai”, também de 
bom humor e sorridente, respondeu: “Pudera! Estive na sombra!” 
(jornal O Nacional, Passo Fundo, 29 out. 1962, p. 1).

Como se depreende pela reportagem, o fato de ter sido preso não dimi-
nuiu o ânimo de Calixto. De fato, poucos meses após ter saído da prisão, lidera 
a invasão da reserva florestal do estado, contígua à reserva indígena de Nonoai, 
à frente de quase mil camponeses que haviam sido preteridos no processo de 
assentamento na fazenda Sarandi. Segundo Eckert, o acampamento de Passo 
Feio12 ocorreu no dia 4 de fevereiro de 1963, início do governo Meneghetti, e 
reuniu 935 colonos.13 Esse movimento ocorre há pouco mais de um ano do de 
Capão da Cascavel e resulta de uma situação não resolvida por inteiro na fazenda 
Sarandi no governo Brizola, principalmente com camponeses que não tinham 
sido contemplados no referido acampamento anteriormente e, por isso, se intru-
saram no interior da reserva indígena de Nonoai.

 O movimento de ocupação da reserva florestal foi acompanhado e ple-
namente apoiado pela administração municipal de Calixto. Naquele momento, 
porém, o estado do Rio Grande do Sul vivia uma nova realidade política. O go-
vernador Brizola, do PTB, simpático ou articulador do Master e, consequente-
mente, às ocupações de camponeses sem terra, fora substituído pelo governa-
dor Meneghetti, do PSD, representando justamente a corrente conservadora e 
contrária a qualquer iniciativa de reforma agrária, plenamente articulada com a 
Igreja Católica. 

Como representante da classe ruralista, o PSD criticava as iniciativas de 
Brizola de apoiar as articulações do Master e as ocupações. Já na sua campanha 

12  Localidade situada no interior da reserva florestal de Nonoai, na época pertencente ao município de Iraí 
e atualmente ao município de Planalto.
13  ECKERT, C. Movimento dos agricultores, p. 167. Cabe ressaltar que desde a década de 1950 ocorriam fre-
quentes incursões de posseiros arrendatários na reserva indígena de Nonoai, reduzida a uma área de 14.910 
ha, desde 1941. A área original da reserva indígena de Nonoai, demarcada em 1911, era de 34.908 ha. Em 
1941, por ato do interventor federal no estado, Cordeiro de Farias, foi expropriada uma área de 19.998 ha 
para a criação da reserva florestal. 
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eleitoral em meados de 1962, Meneghetti esboçava essa tendência contrária às 
ações do Master ao afirmar: “É necessário dar aos que trabalham a certeza de 
que suas propriedades não serão violadas. Não farei como aqueles que enganam 
homens humildes, levando-os para as estradas afim de ameaçar propriedades que 
foram conquistadas com o trabalho e suor de milhares de famílias honradas” 
(jornal O Nacional, Passo Fundo, 30 jul. 1962, p. 3. Grifo nosso).

No poder, o governo Meneghetti não apenas deixa de apoiar o Master, 
como organiza um forte esquema de repressão ao movimento, com perseguições 
e prisões de lideranças envolvidas, ainda que procurasse negar, sistematicamente, 
que estivesse avalizando a força repressora do estado que governava.

O governo Meneghetti, ao assumir o governo em 1963, em teoria, prome-
tia dar sequência, em outros moldes, à necessária resolução da questão fundiária 
no estado. Quem ler seus discursos de campanha, bem como no início de seu 
mandato percebe que suas propostas eram de intensificação da modernização 
agrícola, de efetivação de cooperativas etc. (jornal Correio do Povo, Porto Alegre. 
19 jan. 1964).

Com a saída de Brizola da cena política rio-grandense, a hegemonia do 
PCB no movimento se fez presente, com isso redefiniram-se algumas linhas, ra-
dicalizou-se a questão da reforma agrária, bem como a constituição de sindicatos 
de assalariados rurais e de pequenos camponeses. Vários acampamentos surgi-
ram por todo o estado e os conflitos intensificaram-se no interior do Master, 
bem como com a repressão militar e contraposição de forças políticas e econô-
micas. As matérias de jornais da capital passaram a ver o problema fundiário 
no estado de outra forma; mudaram seu discurso em relação ao Master e em 
adequação ao novo governo.

A repressão do governo não tardou a aparecer. Eckert (1984) analisa vários 
acampamentos logo nos primeiros dias do novo governo. Um desses é o de Iraí, 
divisa com Nonoai, numa não menos conflituosa e já histórica reserva florestal 
do estado, movimento que foi fortemente reprimido, o acampamento incendia-
do, prisão e repressão aos sindicalistas que estavam apoiando; a cidade de No-
noai foi ocupada pela Brigada Militar; o prefeito Calixto impedido de governar 
o município. Meneghetti, no acampamento do Passo Feio em Nonoai, demons-
trou sua posição, aproveitou para sinalizar, no início de seu governo, qual seria 
sua política e suas intenções em torno da questão agrária.
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O conflito no Passo Feio, liderado por Calixto, chamava a atenção da socie-
dade rio-grandense, pois a imprensa do estado e, em particular, da região norte, 
divulgava notícias sobre as tensões, os enfrentamentos com a polícia, as carava-
nas de pessoas que rumavam para Nonoai para apoiar o movimento, as barreiras 
nas estradas e rodovias efetuadas pela Brigada Militar, dentre outras questões. 
Os alvos da repressão eram sempre as lideranças, dentre essas, o Calixto.

Diz o jornal O Nacional, de Passo Fundo, que “o Dispositivo policial acerca 
Nonoai - Acampamento dos ‘sem terra’ foi removido - Chefe de Polícia do Estado 
dirige operações - Imprensa de Porto Alegre Secretário do Trabalho seguiram a 
Nonoai - Ordem não deixe ‘Calixto passar’” (jornal O Nacional, Passo Fundo, 19 
fev. 1963, p. 4). Várias caravanas de estudantes, políticos, jornalistas e “pessoal da 
TV de Porto Alegre, além do senhor Arnaldo Prieto, secretário do trabalho e ha-
bitação e outras autoridades do governo estadual” (O Nacional, 19 fev. 1963, p. 3).

O conteúdo do jornal enfatiza os processos de impedimento, as determina-
ções para “não deixar ninguém passar”.

[...], todas essas pessoas transitaram a noite passaram por Passo 
Fundo, e sua vinda atesta a grande repercussão que os aconteci-
mentos de Passo feio alcançaram em todo estado, principalmente 
depois da prisão, domingo, de líderes sindicais porto-alegrenses 
também impedidos de verem o que há ali [...]. Nenhuma das 
caravanas entrou em Passo Feio, sendo barradas no posto rural 
montadas na entrada da reserva florestal do Estado. Disseram os 
soldados: “para o Passo Feio não passa ninguém; os senhores te-
rão que ir a Nonoai e falar com o chefe de polícia”. Os membros 
das caravanas e os veículos foram minuciosamente revistados. A 
identificação como jornalistas e vereadores não adiantou (jornal 
O Nacional, Passo Fundo, 19 fev. 1963, p. 4).

As barreiras objetivavam também impedir a passagem do prefeito de No-
noai, Calixto, em direção ao acampamento do Passo Feio. No território de ju-
risdição municipal, o prefeito era impedido de circular. Segundo as matérias de 
jornais de Passo Fundo e Erechim que revisamos, ele teve de se esconder para 
não ser preso, além de adotar estratégias para conseguir fazer-se presente junto 
ao espaço do acampamento para “driblar as barreiras e [...] erguer a moral dos 
acampados” (jornal O Nacional, Passo Fundo, 14 fev. 1963, p. 2). Calixto afir-
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mou à reportagem do jornal O Nacional que estava “sendo acusado dentro do 
meu próprio município. Não posso andar livremente e sofro constantes revistas” 
(O Nacional, p. 2). Diz o jornal que “no Passo Feio, o prefeito do município não 
pode passar. Os soldados da polícia rural foram taxativos: ‘seu Calixto não passa 
de jeito nenhum!’ Nos postos de Nonoai, o carro do prefeito é revistado ao ‘en-
trar ou sair’” (jornal O Nacional, Passo Fundo, 19 fev. 1963, p. 4).

Repressão policial, estratégias de impedimento de passagem de alimento 
(“cerco da fome” e “tortura da sede”), despejos de arrendatários, agregados, par-
ceiros, assalariados permanentes por parte de proprietários e jagunços contra-
tados e amparados e/ou ignorados pelo governo (sob o argumento do estatuto 
do trabalhador rural), prisão de sindicalistas, dentre outras técnicas de controle 
governamental fizeram-se presentes. Terras que tinham sido desapropriadas pelo 
governo Brizola não foram entregues aos acampados pelo governo Meneghetti, 
que, na prática, revelou não ser a questão fundiária sua prioridade de governo, ou 
foram entregues sem o cumprimento das regras estabelecidas pelo Igra, como foi 
o caso da fazenda Sarandi, em que comerciantes ganharam terra, apadrinhados 
políticos e também pessoas completamente distantes da agricultura.

 Master foi reprimido, suas lideranças, enfraquecidas pela repressão e con-
flitos internos, não tinham a quem recorrer que não fosse à Superintendência 
da Reforma Agrária (Supra),14 órgão do Governo Federal em constante conflito 
com o Igra, bem como estender suas lutas e afinar suas estratégias de transfor-
mação social a partir de alianças operários-estudantes-camponeses, ampliando 
a simpatia e o interesse em torno da reforma agrária em outros âmbitos sociais, 
além do camponês. Muitas de suas lideranças passaram para a esfera institucio-
nal da política, elegendo-se prefeitos, vereadores, deputados, porém, sua luta 
pela terra, mesmo em meio aos conflitos e repressão, permaneceu como central e 
marca do movimento até final de 1964. 

14  O órgão público apoiava ações dos acampados, endossava as denúncias dos mesmos, promovia políticas 
assistenciais junto aos acampados (alimentos, apoio jurídico, alfabetização), na intermediação entre os sem 
terras e o governo, na legitimação da criação de cooperativas, sindicatos, associações rurais etc. Porém seu 
papel não agradou por inteiro o Master que o criticava pela sua inércia; era criticado também por entidades 
de grandes proprietários que o acusavam de comunistas, subversivos. No fundo, representava a ambiguidade 
enfrentada pela presidência da república no período em questão. Ver ECKERT, C. Movimento dos....



149

João Carlos Tedesco, Joel João Carini e Ironita Machado

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

Um desenrolar de lutas e fragmentações de trajetórias 

Não há dúvida de que o Master, não obstante sua derrota com a repressão 
de Meneghetti e, posteriormente, em 1964, mais legitimada ainda pelo regime 
civil-militar, foi um elo de mediação de movimentos de massa, de despertador de 
consciência política no meio camponês; fortaleceu laços associativos (sindicatos, 
cooperativas, associações variadas de produtores etc.); agregou lutas em torno da 
questão agrária e agrícola no estado; congregou movimentos em torno de temas 
amplos do país (educação no campo, sindicalização, política de preços e finan-
ciamentos, dentre outras demandas que faziam parte da conjuntura histórica do 
meio rural do período), em alguns momentos passou a exigir reforma agrária 
radical; acusou a violência no campo e os males do latifúndio (desespero, revolta, 
perseguições, e violências); marcou presença no interior das entidades de repre-
sentação política; conquistou espaços midiáticos (jornalísticos principalmente) 
e produziu lideranças no meio rural. E isso foi fundamental para, ainda que sob 
o regime militar, fossem viabilizadas incipientes organizações de camponeses 
proprietários, mediados por outras forças na luta pela terra no estado e em espe-
cial na região Norte.

O norte do estado, tendo a região do interior e do entorno da reserva in-
dígena de Nonoai, foi durante as décadas de 1950 e 1960 palco de muitos con-
flitos pela terra. A reserva era quase sempre o epicentro, seja pela intrusão, seja 
pela pressão pela terra, pelas ações de madeireiros, pela inoperância na defesa 
dos indígenas dos órgãos do estado. A reserva, na década de 1950, era uma das 
maiores do sul do Brasil. Em razão disso, comerciantes e madeireiros, bem como 
agricultores, viam nessa uma oportunidade de negócios e de capitalização pelo 
extrativismo ou pela produção agrícola. 

Nesse sentido, desde o final da década de 1940, em razão da intensa intru-
são e de políticas de integração, nacionalização e assimilação junto aos indígenas, 
conflitos se evidenciavam em seu interior. Funcionários do toldo eram acusados 
de corrupção e/ou por não terem atuado em favor de um dos lados (indígenas e 
os vários intrusos). Revoltas de indígenas eram constantes, algumas motivadas 
por essas transferências, principalmente, quando indígenas se sentiam desprote-
gidos ante a intensa presença de intrusos e de ações governativas para alterar o 
modus vivendi deles.
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A reportagem foi informada hoje pelo sr. Abelardo Silva, viajan-
te comercial residente em Nonoai, Município de Sarandi, que os 
índios do tôldo existente nas proximidades daquela vila estão em 
“pé de guerra”. A revolta dos índios de Nonoai é motivada pela 
transferência do funcionário do SPI, Francisco José Vieira dos 
Santos, que há 14 anos exercia as funções de encarregado daquêle 
Tôldo e agora vem de ser transferido para outro pôsto, em Pal-
mas, no Paraná. Segundo as informações prestadas à reportagem, 
pretendem os índios incendiar o seu Tôldo e destruir pontes, em 
represália pelo afastamento do chefe que consideram muito ami-
go e protetor.15

Nesse período, Jair de Moura Calixto, funcionário e chefe do Serviço de 
Proteção aos Índios (SPI) da região Sul do Brasil, reconhece que os conflitos 
eram constantes no interior da reserva quando da troca de encarregados do tol-
do. Diz ele que “[...] a transferência do funcionário Francisco José Vieira dos 
Santos foi um ato de rotina. Nesta minha inspeção aos postos indígenas do Rio 
Grande do Sul, uma surprêsa me aguardaria em Nonoai. Quando o acesso aos 
postos é feito livremente, nessa localidade tentou-se impedir a minha entrada 
na área indígena”.16 No entanto, em sua narrativa, Calixto revela a existência de 
grupos internos (indígenas ou não) interessados na manutenção ou não do refe-
rido encarregado, fato que revela interesses, conflitos e problemas no interior do 
toldo, em particular, na reserva florestal do mesmo. Segundo ele: “O que se passa 
é que meia dúzia de cidadãos descontentes com a transferência do seu líder po-
lítico, sr. Francisco José Vieira dos Santos, ex-encarregado do pôsto indígena de 
Nonoai, é que estão instigando os índios à rebeldia (greve), com a finalidade de 
promover a sua permanência no referido cargo. O mesmo encarregado, a partir 
do dia 7 do corrente, vinha abatendo, diariamente, 2 reses para manter os índios 
por êle insuflados”.17

O acampamento do Passo Feio revela essa intensa presença de campone-
ses e interesses no interior da reserva; veio a condensar um processo que já se 

15  BRASIL. Anais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Discurso do deputado Múcio de Castro 
proferido na 37ª sessão, 15 jul. 1956, p. 330. Memorial da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
16  BRASIL. Anais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Discurso do deputado Múcio de Castro 
proferido na 37ª sessão, 15 jul. 1956, p. 331. Memorial da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
17  BRASIL. Anais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Discurso do deputado Múcio de Castro 
proferido na 37ª sessão, 15 jul. 1956, p. 330. Memorial da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
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constituía há tempo em torno das demandas por terra junto aos camponeses. 
Começou no início de 1963 com um grande grupo de camponeses, mais de no-
vecentos. Teve várias fases em razão da repressão exercida pelo novo governa-
dor. A primeira fase não durou mais do que dez dias. A repressão foi intensa, 
o acampamento, ainda em construção, foi destruído, barracos queimados e os 
integrantes expulsos. Porém, pelo grande número de camponeses demandantes, 
não seria tão difícil recomeçar tudo novamente e produzir o fato social. Isso foi 
uma constante durante todo o ano de 1963.

Esse processo de intrusão continuou intenso em anos posteriores aos con-
flitos. Padres jesuítas realizaram levantamentos estatísticos e econômicos no 
Toldo de Nonoai no início da década de 1960; mais de quinhentas famílias de 
intrusos; em meados de 1969, a situação tinha se agravado ainda mais, tendo um 
dos religiosos assim descrito ao bispo de Frederico Westphalen: “Os índios vem 
fugindo de sua área pressionados pelos invasores. Para se ver a extensão destas 
invasões dos últimos meses, basta dizer que só num dia entraram em torno de 60 
famílias, e que os 1000 e poucos índios de há três anos só restam ainda uns 700 
na área, tendo os restantes fugidos” (Gehlen, 1983, p. 87). 

A situação de vida e de relações sociais e produtivas no interior da reserva 
indígena de Nonoai na segunda metade da década de 1970 estava se apresentan-
do insustentável sob os olhos da Funai e do Incra. A realidade demonstrava que 
a saída, deliberada ou não, encontrada para a questão agrária no estado apenas 
havia ampliado a problemática, agora, porém, envolvendo indígenas. A organi-
zação dos índios, tendo como ponto alto a eleição do índio Nelson Xangrê ca-
cique da reserva, seus vínculos com outras reservas que estavam sofrendo ou em 
promessa de passar pela mesma realidade de intrusão/invasão de colonos e de 
desestruturação pela sua força de representação que era a Funai, produziu a força 
necessária para viabilizar a expulsão dos colonos na metade do ano de 1978.  

Nesse cenário de Nonoai no norte do estado, Calixto tornou-se referên-
cia na luta camponesa. Brizola no governo, o líder regional desfrutou de grande 
prestígio, podendo, inclusive, contar, em certos momentos, com o apoio da Bri-
gada Militar para ações de ocupação, como aconteceu em Capão da Cascavel. 
Com Meneghetti no comando, a situação se inverteu, de herói dos sem terra, de 
homem da confiança do governador, passou a ser considerado, pela esfera públi-
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ca estadual, o grande vilão, um agitador, um subversivo. No início do governo de 
Calixto, estrategicamente, até tentou se aproximar, isso logo nos primeiros dias 
do novo governo estadual, em 1963, objetivando obter a sua simpatia e conven-
cê-lo a proceder o assentamento dos colonos remanescentes do acampamento 
de Capão da Cascavel e que estavam agora acampados no interior da reserva 
florestal, no acampamento do Passo Feio. 

Nos primeiros dias de fevereiro de 1963, o governador Meneghetti man-
dou representantes da Secretaria de Segurança Pública para Nonoai com o pro-
pósito de tentar uma aproximação com Calixto e buscar saídas para a questão 
dos acampados de Passo Feio. Na ocasião, em pronunciamento aos acampados, 
na presença das autoridades estaduais, o prefeito teria feito elogios ao novo go-
verno e criticado o de Brizola, segundo consta na matéria que colhemos de um 
jornal da região:

Segundo informações que obtivemos de fonte que merece toda 
a confiança, o assunto parece que ficou solucionado satisfatoria-
mente, pois os emissários do Governo do Estado que foram re-
cebidos cordialmente pelo prefeito Jair Calixto, regressaram do-
mingo a Porto Alegre, levando a certeza que, tudo será resolvido 
pacificamente com todos os dados necessários para as medidas 
que deverão ser tomadas pelas autoridades competentes.
Na ocasião, o Prefeito Jair Calixto, teria feito, em sua exposição, 
amargas queixas ao ex-Governador, Sr. Leonel Brizola, e ao Sr. 
João Caruso, que nenhuma providencia tomaram para solução de 
tão grave caso, e na mesma ocasião, manifestou a sua satisfação 
pelo gesto do Governador, Engenheiro Ildo Meneghetti, que sem 
perda de tempo atendeu o seu chamamento, que havia sido dirigi-
do ao Governador do Estado, ainda na gestão anterior.
O Sr. Jair Calixto fez ainda, graves acusações sobre a maneira como 
foi feita a divisão de terras da “Fazenda Sarandi”, afirmando mes-
mo, categoricamente que a mesma foi realizada para beneficiar, 
exclusivamente, os protegidos dos Srs. Prefeitos de Carazinho e 
Sarandi, e que os “sem terras” de Nonoai foram esbulhados, apesar 
de serem os iniciadores desse movimento (jornal O Nacional, Pas-
so Fundo, 4 fev. 1963, p. 1).

Pela reportagem, percebe-se que Calixto ao criticar o ex-governador Bri-
zola e o ex-secretário da agricultura João Caruso por não terem assentado to-
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dos os sem terras de Nonoai na fazenda Sarandi desapropriada pelo primeiro, 
ao mesmo tempo em que elogiava a atitude do novo governador que mesmo 
sendo adversário político mandara emissários para Nonoai a fim de resolver o 
problema dos sem terra, revelava ter confiança no novo governo e mostrava estar 
intransigentemente do lado dos acampados de Passo Feio.

Ainda que tenha, num primeiro momento, mostrado ter confiança no 
novo governo, no desenrolar dos fatos, a morosidade, o imobilismo e o aumento 
da repressão por parte do governo fizeram Calixto mudar o tom do discurso, 
passando para o outro lado da trincheira e denunciando o governo Meneghetti 
de não estar cumprindo com o compromisso assumido durante sua campanha 
eleitoral, de promover o assentamento de agricultores sem terra nas áreas de pro-
priedade do Estado (Eckert, 1984, p. 167).

Várias ações da parte da força repressora do governo Meneghetti, conside-
rando apenas o caso do evento de Passo Feio (sem contar outras situações ocor-
ridas posteriormente), impuseram humilhações ao grande líder dos camponeses, 
conforme informações extraídas do trabalho de Eckert:

O acampamento dos sem terra de Passo Feio foi arrasado e incen-
diado; e a população de Nonoai e Passo Feio amedrontada, por 
que a cidade de Nonoai foi virtualmente ocupada pelas forças da 
Brigada Militar. O prefeito de Nonoai, Jair Calixto, ficou impossibi-
litado de governar no município [...]. Além disso, segundo a Última 
Hora (jornal de Porto Alegre), Armando Prates Dias (Chefe de 
Polícia do Governo Meneghetti), contando com a cobertura de 
alguns vereadores (inclusive do PTB) e de proprietários da re-
gião, impediu o prefeito de Nonoai, Jair Calixto, de se aproximar do 
acampamento já que era um elemento subversivo e perigoso (Eckert, 
1984, p. 169. Grifo nosso).

Salienta-se que o expediente utilizado pelo aparelho repressor do governo 
Meneghetti objetivando intimidar as lideranças do Master – com destruição de 
acampamentos, perseguição aos líderes e agressões – tornou-se prática corriquei-
ra em vários outros acampamentos ocorridos no ano de 1963 em outras regiões 
do estado. A explicação para tais procedimentos era quase sempre a mesma, isto 
é, centrava-se sempre sobre certos estereótipos, como “presença de agitadores”, 
“ações de subversivos”, “ameaça comunista”, “perigo vermelho” etc.
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Em primeira instância, o objetivo do governo Meneghetti era cortar pela 
raiz qualquer proposta de reforma agrária, livrando em definitivo o latifúndio, 
seu maior aliado, de qualquer ameaça de desapropriação. A matéria a seguir, pu-
blicada no jornal de circulação estadual, reflete bem as preocupações do governo 
Meneghetti e a posição dos camponeses sem terra:

Jair: a esperança
Contando com a cobertura de alguns vereadores (inclusive do 
PTB) e proprietários da região, Prates Dias diz que o Prefeito Jair 
Calixto é um elemento “subversivo” e “perigoso a segurança pú-
blica”. Por isso, não o deixou se aproximar do acampamento de 
Passo Feio, mesmo acompanhado do Pretor de Nonoai. No en-
tanto, os camponeses têm opinião diferente: consideram Calixto 
um verdadeiro paladino da reforma agrária. Contam que, antes do 
chefe de polícia chegar, ia diariamente levar mantimentos aos acam-
pados. Mesmo depois do restabelecimento da calma em Nonoai, o 
prefeito anuncia que viajará a Porto Alegre, a fim de pedir garan-
tias (jornal Última Hora, Porto Alegre, 20 fev. 1963, p. 10. Grifo 
nosso).

O artigo expressa a ideia que os camponeses faziam de Calixto: homem 
solidário com o movimento, verdadeiro “paladino da reforma agrária”. No con-
junto de forças de oposição a Calixto, além de políticos, da Igreja Católica e 
de alguns proprietários rurais da região, perfilavam-se também outras forças re-
presentativas da sociedade nonoaiense, sobretudo da classe média urbana. Re-
presentantes de diversas categorias profissionais, que diziam estar preocupados 
com a ordem pública, hipotecaram votos de confiança no governo Meneghetti e 
transmitiram, através de ofício, mensagem de congratulações, expressando “sua 
satisfação” pelas medidas de segurança adotadas pelo Governo do Estado e Tri-
bunal de Justiça, relativamente ao caso de Passo Feio. Um dado interessante des-
se documento é que foi assinado também por José Reck, vice-prefeito de Calixto 
(jornal O Nacional, Passo Fundo, 18 fev. 1963, p. 1).

Durante o mês de fevereiro de 1963, o cerco a Calixto crescia à medida que 
aumentava a tensão no interior da reserva florestal, ocupada pelos sem terra. De 
um lado, a força policial ameaçava prender Calixto, impedi-lo de governar ou, 
pelo menos, de chegar ao acampamento de Passo Feio; de outro, os vereadores 
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de Nonoai preparavam o impeachment do prefeito, conforme divulgado pela im-
prensa.

O prefeito Jair Calixto, que se encontra nesta cidade, desde a se-
mana passada, poderá ter seu mandato cassado pela Câmara de 
Vereadores de Nonoai, pois uma Comissão daquele Legislativo 
esteve em Porto Alegre a fim de pedir garantias ao Governo do 
Estado para reunir-se e promover uma devassa na Prefeitura de 
Nonoai, para verificar possíveis irregularidades praticadas pelo 
conhecido homem público, o qual ainda recentemente esteve 
afastado da municipalidade por diversos meses a fim de concorrer 
como candidato à Assembléia Legislativa do Estado, sendo pos-
teriormente preso e conduzido a Passo Fundo, onde permaneceu 
no 2º Batalhão Policial, com prisão preventiva decretada pelo Dr. 
Juiz de Direito de Sarandi (jornal O Nacional, Passo Fundo, 18 
fev. 1963, p. 1).

Por sua vez, a Igreja Católica, naquele momento de orientação conservado-
ra, através da FAG, articulada pelo bispado de Passo Fundo, assume uma posição 
perfeitamente sintonizada com os planos do governo. Uma comissão conjunta 
composta por lideranças do Estado e da Igreja visita o acampamento de Passo 
Feio para a realização de um levantamento. Um dos representantes da Igreja as-
sim se manifestou sobre o assunto:

Notória era a presença no meio deles de agitadores profissionais, 
vindos, ao que parece de Porto Alegre. Passaram o dia fazendo um 
trabalho paralelo, insinuando controvérsias, contestando propos-
tas, instilando resistência a qualquer outra solução que não fosse 
a posse imediata e incondicional daquela área. Esses elementos 
não se apresentaram para dialogar nem fizeram reivindicações 
em nome de colonos. Sintomaticamente estavam desfraldadas no 
acampamento faixas muito bem pintadas em certos slogans bem 
conhecidos.18

Aparentemente, a aliança entre o Governo e a Igreja naquele momento 
deixava transparecer uma preocupação com a proteção às terras destinadas aos 

18  FUNK, apud SIMONIAN, L. Terra de posseiros: um estudo sobre a política de terras indígenas. Rio de 
Janeiro: UFRJ, 1981, p. 141. Dissertação.
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índios e aquelas usurpadas aos índios para formação do parque florestal de No-
noai. Entretanto, as preocupações eram apenas imediatistas, alegações como: as 
terras eram dos indígenas, o local da ocupação não se prestava à agricultura, o 
acampamento dos sem terra apresentava péssimas condições de acomodação, ha-
via ameaça de epidemias, tudo isso apenas encobria a questão principal: impedir 
qualquer ação do Master e, sobretudo, tirar o prefeito Calixto da jogada.

Jornais noticiavam que lideranças sindicais de Porto Alegre, perfeitamente 
sintonizadas com Calixto, haviam decidido visitar o acampamento, objetivando 
hipotecar solidariedade e levar mantimentos aos acampados. Esta teria sido mais 
uma razão para o temor da força repressora do Estado, da Igreja e das categorias 
sociais representantes das forças conservadoras da sociedade local. Diante da 
iminência do “perigo vermelho”, um grupo de sindicalistas é preso no município 
de Planalto a caminho de Passo Feio:

Segundo fontes ligadas ao Governo Estadual adiantaram á repor-
tagem de O NACIONAL, no dia de ontem dirigiram-se para 
Nonoai vinte e um elementos tidos como “comunistas”, cujo ob-
jetivo seria de promover agitações no “Passo Feio”, em meio aos 
remanescentes do acampamento de agricultores sem terras, ali 
realizado. Os “comunistas” seriam liderados por João Ramão Fon-
toura, do qual a policia teria trazido ficha de Porto Alegre, ficha 
essa do “Partido Comunista do Brasil”, onde consta que o mesmo 
foi empregado nos “Moinhos Sulriograndenses”, trabalho que te-
ria deixado para ser empregado do PCB (jornal O Nacional, Passo 
Fundo, 18 fev. 1963, p. 1).

O conflito de Passo Feio foi um dos momentos de maior tensão na re-
gião no que tange ao envolvimento dos sem terra não pelo que significaram as 
ações do Master, mas pela radicalização da polícia do governo Meneghetti. Para 
justificar suas arbitrariedades, o aparato policial alardeava situações de perigo 
iminente, dando ao movimento uma conotação que muitas vezes se baseava em 
falsas notícias, como: “Domingo último, inclusive foi alarmado que Calixto ti-
nha mandado buscar 18 comunistas para incendiar Nonoai. O Exator Estadual 
chegou a retirar todo o material da Exatoria, situada no térreo da prefeitura (a 
qual será ‘incendiada pelos comunistas’)” (jornal O Nacional, Passo Fundo, 19 
fev. 1963, p. 1).
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A repressão ao Master e a vigilância ao prefeito Calixto prosseguiram ao 
longo de todo o ano de 1963. No final desse ano, vivia-se no Brasil em geral e 
no Rio Grande do Sul em particular o clima pré-golpe civil-militar. Em nível 
nacional, o governo Goulart sofria forte oposição, com fortes críticas direcio-
nadas sobretudo às chamadas “reformas de base”. Em nível de Rio Grande do 
Sul, o aparelho repressor do governo Meneghetti elegia os principais alvos: as 
lideranças sindicais, os movimentos sociais e os políticos de esquerda, sobretudo 
os pertencentes às fileiras do PTB (ala da esquerda) e PCB. 

O Master, naquele momento, com uma atuação mais autônoma em rela-
ção ao Estado e mais controlado por lideranças do PCB, tentava atacar em duas 
frentes: de um lado, articulava-se para promover novas ocupações de terras na 
tentativa de forçar o governo a proceder às desapropriações; de outro, buscava 
garantir a distribuição e a titulação dos lotes de áreas já desapropriadas no go-
verno Brizola, como o caso da fazenda Sarandi. No entanto, todas as suas ações 
eram dificultadas. Ao invés de receber apoio do governo, como ocorreu na era 
Brizola, todos os seus passos passaram a ser vigiados e as ocupações eram violen-
tamente reprimidas. 

Em Nonoai, Calixto, em seus últimos dias de governo, continuava lutan-
do ao lado dos agricultores sem terra, buscando o assentamento no interior da 
área indígena. Em agosto de 1963, ocorreu nova ocupação no interior da reserva 
indígena, novamente promovida por colonos que haviam sido preteridos na dis-
tribuição de terra da fazenda Sarandi, no acampamento do Capão da Cascavel. 
A Brigada Militar entra novamente em ação, usando de violência, que é denun-
ciada à redação do jornal Última Hora por Calixto:

Situação agricultores área indígena agravada últimas horas face 
violências policiais praticadas por elementos da Brigada a soldo 
Inocêncio Scheleder e Acir Barros Vg fiscal Posto Indígena que 
perseguem colonos a tiros queimando ranchos e produzindo feri-
mentos crianças Pt Várias famílias estão ao relento Vg aguardando 
solução poderes competentes Pt Colonos espoliados espancados 
e despojados seus haveres Vg inclusive ferramentas trabalho Vg 
ameaçam reagir caso não haja medida enérgica proibição abuso 
Vg arbitrariedade inqualificável Pt Reunião hoje Encruzilhada 
DAER contou cerca quatrocentos agricultores Vg que esperam 
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até terça-feira próxima resolução definitiva grave caso Pt Solicito 
noticiar fato Última Hora.19

A esse patamar dos acontecimentos, Calixto sentia-se duplamente preju-
dicado em seus planos e metas para a solução do assentamento dos sem terra 
no interior da reserva de Nonoai. De um lado, havia a força repressora do Es-
tado, coibindo qualquer tentativa de ocupação; de outro, a Superintendência 
para a Reforma Agrária (Supra), órgão do Governo Federal (aliado político do 
prefeito), era morosa e inoperante no Rio Grande do Sul, segundo o próprio 
prefeito Calixto, e constantemente desrespeitada em suas decisões pelo Governo 
do Estado. Havia ainda o desgaste com os próprios companheiros, aqueles por 
quem Calixto doara-se com o intuito de contemplá-los com o assentamento no 
interior da reserva florestal, porém muitos deles, desiludidos pela morosidade, 
culpavam-no pela expectativa frustrada. Já nos primeiros dias, após a remoção do 
acampamento de Passo Feio, noticiara-se que “em Nonoai, Calixto é um homem 
quase só”. 

Entretanto, ressalta-se que, em grande parte, a luta de Calixto para o as-
sentamento de colonos em terras indígenas de Nonoai foi coroada de êxito, haja 
vista a colonização de parte da reserva que resultou na formação da 4ª Secção 
Planalto, no município de Planalto, com a distribuição de lotes de 10 a 12 ha 
ainda no governo Meneghetti. Além disso, quase mil famílias de posseiros per-
maneceram no interior das reservas florestal e indígena até 1978, quando foram 
expulsas pelos índios.20    

Um dos principais expoentes dentre as lideranças do Master na região, per-
tencente às fileiras do PTB, Romeu Barleze, considerava Calixto como “um ho-
mem muito perigoso”,21 que gostava de meter o pé para além da cerca (invadir) e 
que, por isso, precisava ser contido. 

Calixto valeu-se do cargo de Prefeito para colaborar na subversão 
da ordem, incitando invasores da ordem, formando verdadeiros 

19  Telegrama datado de 20 de setembro de 1963 dirigido à redação do jornal Última Hora, subscrito pelo 
prefeito Jair Calixto. Nonoai: Prefeitura Municipal de Nonoai, Arquivos.
20  Na década de 1990, por força da Constituição Federal de 1988, as terras da 4ª Secção Planalto, no muni-
cípio de Planalto, também foram devolvidas aos índios.
21  Jornal O Nacional, Passo Fundo, 19 fev. 1963, p. 1.
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bandos armados para fins de invasões e intrusões em áreas indíge-
nas. Acresce ainda o fato de ter sido encontrada em sua residência 
munição de guerra o que leva a crer que possuía grande quantida-
de da mesma, as quais levou quando de sua fuga para Nonoai.22

Calixto considerava a distribuição da terra o aspecto mais importante num 
projeto de reforma agrária. Isso evidencia sua posição favorável à universaliza-
ção do acesso da terra, porém não se percebe uma preocupação com uma ação 
de mudança na estrutura fundiária, nem mesmo de uma ação mais efetiva por 
parte do Estado após a distribuição da terra. Calixto, que sofreu forte oposição, 
sobretudo da Igreja Católica local, foi um personagem histórico controverso, de 
múltiplas faces, porém, de grande influência à frente do Master na região Norte 
do estado.

Após cumprir o mandato de prefeito de Nonoai, Jair de Moura Calixto 
passou a residir em Porto Alegre, juntamente com a esposa Ida Puggina Reis e 
a filha adotiva Patrícia Nelsinda Puggina Calixto. Deflagrado o golpe civil-mi-
litar em 31 de março de 1964, a exemplo de dezenas de outros políticos, teve 
os direitos políticos cassados por dez anos. Depois foi preso várias vezes pelo 
regime militar, em muitas dessas recolhido na antiga Febem, localizada na Ave-
nida Padre Cacique, em Porto Alegre, principalmente entre os meses de junho a 
setembro de 1964. Em face às constantes perseguições, foi forçado a exilar-se no 
Uruguai, juntamente com vários companheiros políticos, dentre eles o ex-gover-
nador Leonel Brizola e o ex-presidente João Goulart. De volta ao Brasil, após a 
anistia, tentou a reintegração de cargo na Funai, sem sucesso.

No final de 1964, logo após ter retornado do exílio no Uruguai, passou a 
ser vigiado para averiguar sua ligação com a possível subversão com os exilados 
no Uruguai. O relato confidencial do SNI dizia, num de seus fragmentos: 

Ex-prefeito de Nonoai, idealizador e organizador do Movimen-
to Master, elemento estreitamente ligado a Brizola, quando da 
Revolução Democrática, foi preso pelo Dops, sendo que no dia 
imediato à sua liberdade, refugiou-se no Uruguai, lá permaneceu 

22  Inquérito Policial Militar que o enquadrou na Lei de Segurança Nacional, AI-1, artigo 4º e 15, por oca-
sião da invasão da área da reserva florestal indígena de Nonoai. Fonte: https://drive.google.com/drive/fol-
ders/1Bt-ocnb31RDxNzSh8sjoJbZy6qv6Yv6o
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de maio a novembro de 1964. Durante sua estada em Montevidéu 
permaneceu inteiramente ligado a Leonel Brizola, estando, por-
tanto, ao par dos planos subversivos deste e, inclusive, constando 
como peça importante no esquema contra-revolucionário.23

A vigilância foi intensa durante os primeiros anos do golpe, mais esporádi-
ca com o passar dos anos do estado de exceção. Há uma vasta documentação do 
SNI disponível hoje, da qual se pode perceber isso. Um desses documentos, da-
tado de 1978, relata que Calixto vivia entre Nonoai e Porto Alegre, nesta, asses-
sorava o deputado Aldo Pinto, do MDB, mas continuava “atuando ativamente 
junto aos colonos invasores da Fazenda Sarandi”. O documento do SNI informa 
que Calixto não tinha emprego fixo, “era sustentado pela mulher, que era funcio-
nária do INPS”. Nesse mesmo ano, Calixto requereu reintegração do cargo que 
desempenhava junto ao SPI antes de ser prefeito de Nonoai, porém, agora junto 
à Funai, ao que se sabe, não obtida. Com a redemocratização do país, participou 
do movimento para reaver a sigla PTB, fazendo parte da Associação de Debates 
e Estudos do PTB, grupo de políticos de tendência socialista. Tempos depois foi 
funcionário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ocupando cargos 
comissionados em gabinetes de políticos do PDT. Faleceu em 10 de fevereiro de 
1986, com 65 anos de idade, vítima de enfarto.

Referências

BASSANI, P. Frente Agrária Gaúcha: ação política e ideológica da Igreja Católica 
no movimento camponês no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: UFRGS, 1986.

BRESSAN, S. J. Sindicalismo Rural e sociedade: relações e história. Porto Alegre: 
UFRGS, 1978.

CASALI, J. A. Memórias de Brizola – O guerreiro do povo brasileiro. Erechim/RS: 
Gráfica São Cristóvão, 2005.

ECKERT, C. Movimento dos Agricultores Sem Terra no Rio Grande do Sul: 1960-1964. 
Dissertação (Mestrado em Agricultura e Sociedade) - UFRRJ, Rio de Janeiro, 1984. 

23  Inquérito Policial Militar de 12/11/1965, em Porto Alegre, para averiguar a subversão com os exilados 
no Uruguai. Fonte: Arquivo Nacional. Fundo SNI.



161

João Carlos Tedesco, Joel João Carini e Ironita Machado

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

GEHLEN, I. Uma estratégia camponesa de conquista da terra e o Estado: o caso da 
fazenda Sarandi. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - UFRGS, Porto Alegre, 
1983.

HAMMES, R. Igreja Católica, sindicatos e movimentos sociais: quarenta anos de 
história, projetando luzes para a defesa e a promoção da vida na região. Santa Cruz 
do Sul/RS: Edunisc, 2003.

HOBSBAWM, Éric. Bandidos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2017.

RUCKERT, A. A trajetória da terra: ocupação e colonização do centro-norte do 
Rio Grande do Sul – 1827/1931. Passo Fundo/RS: Ediupf, 1997.

RUCKERT, A. (Coord.). A construção do território na região de Ronda Alta: 
ocupação e colonização – 1831/1996. Ronda Alta: Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, 1999.

RUCKERT, A.; DAL MORO, S. M. A agricultura no processo de desenvolvimento 
no Planalto rio-grandense.  Revista de Filosofia e Ciências Humanas, Passo Fundo/
UPF, ano 1, n. 3, p. 23-45, out. 1986.

SCHERER, Vicente. 70 anos de Rerum Novarum. Porto Alegre. Boletim Unitas, 
Porto Alegre: Arquidiocese de Porto Alegre, n. 65, 1961.

SIMONIAN, L. T. I. Terra de posseiros: um estudo sobre as políticas de terras 
indígenas. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - UFRJ, Rio de Janeiro, 
1981.

TEDESCO, J. C.; CARINI, J. J. Conflitos agrários no norte gaúcho – 1960-1980. 
Porto Alegre: EST Edições, 2007.



Leonel de Moura 
Brizola durante 
churrasco, em 
acampamento do 
MASTER, junto aos 
colonos sem terra. 
Autoria desconhecida.

Fonte:
Site Brigada Socialista. 
Acesso em ago. 2015.



“Eu vi o clamor do meu povo; Eu desci até ele, vi o seu o seu sofri-
mento e decidi tirá-lo da escravidão. Vi também quem os oprimia”

(BÍBLIA, A.T. Êxodo, 3.7-12 apud FRITZEN. ENTREVISTA, 2020)

A história da luta pela terra no Rio Grande do Sul teve como 
epicentro a região conhecida por Médio Alto Rio Uruguai – com destaque para 
os municípios de Nonoai, Ronda Alta e Sarandi –, envolveu, sobretudo, agricul-
tores e indígenas e colocou em proeminência o papel de mediadores: políticos, li-
deranças sindicais, SPI-FUNAI, Igreja Católica e intelectuais de setores variados.  

O desencadear dos conflitos agrários1 na Região esteve desde o início rela-
cionado a vários eventos diretamente ligados a ocupação ou formação territorial 

1  Sobre o assunto ver: TEDESCO, J.C; CARINI, J.J. Conflitos agrários no Norte Gaúcho – 1960-1980. 
Porto Alegre: EST EDIÇÕES, 2007; TEDESCO, J.C.; CARINI, J.J. (Org). Conflitos Agrários no Norte 
Gaúcho – 1980-2008. Porto Alegre: EST EDIÇÕES, 2008; TEDESCO, J.C.; CARINI, J.J. (Org). Confli-
tos Agrários no Norte Gaúcho.v3. Porto Alegre: EST EDIÇÕES, 2010; TEDESCO, J.C.; KUJAWA, H.A. 
(Org). Conflitos Agrários no Norte Gaúcho: índios, negros e colonos. Porto Alegre: Editora Suliani, Passo 
Fundo: IMED, 2013.
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de um espaço onde se deu o encontro de múltiplas temporalidades, interesses de 
diferentes atores envolvidos, ausência ou presença precária da esfera pública e 
ações de mediadores, sobretudo sindicatos e Igreja.  

Desde recuados tempos o Norte-Noroeste do Rio Grande do Sul foi um 
espaço soberanamente ocupado por povos indígenas, mormente da etnia cain-
gangue. A partir do final do século XIX e, principalmente, a partir da década de 
1920, a chegada dos colonizadores desencadeia um longo processo de intrusões 
de terras indígenas ou ocupações irregulares de terras públicas, sob vistas grossas 
das autoridades e/ou órgãos públicos. 

Neste cenário de confrontos foram surgindo e ganhando destaque ao longo 
de décadas várias lideranças políticas, sindicalistas e religiosos, cada um ao seu 
tempo e forma de ação, foram escrevendo interessantes páginas na história re-
gional. Uma destas figuras públicas foi o Pe. Arnildo Fritzen. Trata-se de um dos 
mais destacados intelectuais dos movimentos sociais agrários da antiga Fazenda 
Sarandi, base a partir da qual mais tarde se originou o MST. Participou da organi-
zação dos movimentos de agricultores sem terra – desalojados da Terra Indígena 
de Nonoai e filhos de pequenos agricultores familiares –  que resultaram nas ocu-
pações das fazendas Macali e Brilhante em 1979 e na formação do acampamento 
de Encruzilhada Natalino 1981/832. Como integrante da CPT da Igreja Cató-
lica, teve uma grande atuação na organização de movimentos de agricultores na 
luta pela terra entre o final da década de 1970 e começo da década de 1980.  

O presente texto objetiva fazer uma retrospectiva da atuação desta lideran-
ça religiosa na organização dos agricultores sem terra na luta por uma nesga de 
chão, tendo como pano de fundo a “utopia da libertação do oprimido”, paradig-
ma encarnado pela ala progressista da Igreja Católica no Brasil a partir dos anos 
1970 dentro do movimento renovador deflagrado pelo Concílio Vaticano II.

O texto resultou, basicamente, da leitura que fizemos de uma entrevista 
realizada com o padre Arnildo Fritzen, via vídeo conferência, no mês de julho de 
2020. Além da entrevista, para dar sustentação teórica recorremos à escritos de 
autores diversos, sobretudo trabalhos relacionados à história dos conflitos agrá-
rios na Região.  

2  Sobre o assunto ver TEDESCO, J.C; CARINI, J.J. Conflitos agrários no Norte Gaúcho – 1960-1980. Porto 
Alegre: EST EDIÇÕES, 2007.
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O período pesquisado vai de 1978 a 1983, quando da ocupação das fazen-
das Macali e Brilhante e da formação do acampamento da Encruzilhada Natali-
no, na região da antiga Fazenda Sarandi3, nos atuais municípios de Ronda Alta, 
Pontão e Sarandi. Porém, inicialmente fazemos um recuo no tempo para um 
período imediatamente anterior, buscando na origem familiar e no começo da 
trajetória sacerdotal de Fritzen elementos que julgamos serem importantes para 
o entendimento sobre as razões que o levaram a se engajar na causa em favor dos 
excluídos.

Padre para quê?

Antes de adentrarmos na discussão sobre as causas abraçadas por Fritzen, 
sua retórica/utopia, seu papel na mediação de conflitos e seu legado, cumpre 
pontuar, ainda que de forma muito breve, sobre a “utopia da libertação de um 
povo oprimido”, consubstanciada no grande movimento religioso surgido no fi-
nal da década de 1960, na Conferência de Medelin – Colômbia, chamado Teo-
logia da Libertação. Esta corrente da Igreja Católica colocou em cheque o papel 
da religião num mundo marcado por desigualdades e injustiças sociais, sugerin-
do que somente pela fé e esperança os graves problemas sociais não seriam re-
solvidos. A utopia4 consolidada na Conferência de Medelin, realizada em 1968, 
seguiu os postulados do Concílio Vaticano II (1962-65), considerado como um 
marco na história da Igreja Católica Apostólica Romana por sugerir que ela deve 
olhar para o ser humano na perspectiva da sua existência terrena e não apenas 
numa dimensão extraterrena.5    

3  Área remanescente de uma antiga posse de mais de 70.000 ha, formada no século XIX e parcialmente 
desapropriada pelo Governo Brizola em 1962 para assentamento de colonos sem terra. Durante décadas a 
área foi alvo de disputas judiciais, arrendamentos para apadrinhados políticos do regime militar e ocupações 
por agricultores sem terra. As glebas Brilhante com 1.450 ha e Macali com 1.600 há foram arrendadas para 
a exploração de capitalistas de Passo Fundo e Carazinho desde a década de 1950. Ver mais em: TEDESCO, 
J.C; CARINI, J.J. Conflitos agrários no Norte Gaúcho – 1960-1980...
4  Scherer-Warren nos apresenta a seguinte argumentação sobre o significado de utopia: “O termo Utopia 
tem sido usado com pluralidade se sentidos nem sempre livres de ambiguidades. Contudo, por um de seus 
significados, podemos tornar o conceito de um projeto (para mudança) mais preciso, considerando simul-
taneamente seus componentes ideológicos. Nesse sentido, utopianismo implica: a) Uma crítica profunda 
das atuais condições sociais de vida. b) Um projeto de mudança, como contraposição e melhoria da situação 
presente”. (SCHERER-WARREN, 2005, p.27). 
5  Não é propósito deste texto aprofundar o debate sobre as posições da Igreja Católica frente aos movimentos 
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A Igreja Católica Apostólica Romana durante séculos, sobretudo na Idade 
Média e Moderna, procurou influenciar na política, na economia e nos apare-
lhos ideológicos das nações, mesclando objetivos religiosos com objetivos se-
culares (HAMMES, 2003, p.28). Porém, a preocupação com as injustiças ou 
desigualdades sociais e outros problemas do mundo (tais como se apresenta a 
questão ambiental contemporaneamente) e a tentativa de construir uma agenda 
no sentido de mudança no status quo nunca fez parte dos cânones institucionais 
da Igreja antes do Concílio Vaticano II, não se constituindo, por conseguinte 
como meta sacerdotal a organização de coletivos na busca por direitos.      

No Brasil em geral e no Rio Grande do Sul em particular o movimento 
de renovação da Igreja chegou no final da década de 1970 e alcançou algumas 
poucas lideranças religiosas – padres, bispos e freiras – em geral jovens recém 
ordenados(as). A inclinação para o engajamento nas lutas populares em geral 
esteve associada à história de vida ou às origens das lideranças. Isso teria aconte-
cido com Fritzen, segundo seu relato.

Oriundo de uma família de agricultores de origem alemã, nasceu em 02 de 
outubro de 1942, no município de Sarandi (atualmente município de Nova Boa 
Vista). A ideia de se tornar padre teria como principal fator motivador a utopia 
da “libertação do povo sofrido”, como sugere o relato a seguir:

Desde pequeno aprendi a trabalhar e observava muito o que acon-
tecia com os pequenos agricultores e percebia que existiam muitas 
contradições, muitos problemas. Na minha família nós tínhamos 
um problema sério que era a saúde do meu pai. E a gente ia traba-
lhando, trabalhando e tudo o que se fazia na roça era para pagar 
hospital e médico. Na verdade não sobrava nada, tudo ia para pagar 
as contas de hospital e médico. E o pai teve uma doença prolon-
gada e nós levando esta situação. [...]. Então, eu como nasci numa 
comunidade do interior observava que assim como na nossa família 
se trabalhava e não se sobrava nada, outras famílias, meus tios, pa-
rentes e moradores da comunidade todos vivíamos bastante pobres, 
gastando com médicos, hospitais, remédios. Aí eu ficava observan-

sociais ou sobre questões sociais. Trata-se de temática complexa e multifacetada que abarca discussões no 
campo político-ideológico, social e econômico. Para um maior aprofundamento sobre o tema, sugerimos 
a leitura de dois trabalhos: SCHERER-WARREN, I. Redes de movimentos sociais. 3.ed. São Paulo: Edições 
Loyola, 2005; HAMMES, R. Igreja Católica, sindicatos e movimentos sociais. Santa Cruz do Sul/RS: Edu-
nisc, 2003.
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do quem é que fazia alguma coisa para os pequenos agricultores. 
Mas, não enxergava ninguém que se dedicasse, alguém que reunis-
se...quer dizer, todo mundo tinha que se virar sozinho. Então o ho-
rizonte na minha frente era sempre muito escuro. E observava que o 
padre era o único que tinha assim, um trânsito entre as famílias to-
das e poderia fazer alguma coisas por elas. Então isso foi me encan-
tando e me incentivando para o sacerdócio (Fritzen. Entrevista).

Efetivamente, nas comunidades das colônias de descendentes europeus 
do Rio Grande do Sul, principalmente as de origem italiana e alemã, a religião 
em geral e a figura do padre ou pastor em particular tiveram desde os primór-
dios da colonização no século XIX um papel de destaque. Tedesco, ao analisar 
fragmentos de memórias de “nonos”(palavra do dialeto vêneto para avô), afirma 
que, ao analisar as falas de seus entrevistados, percebeu que muitas revelavam 
um passado de vínculos materiais e simbólicos com o religioso e acrescenta que 
acredita que a presença do padre nas comunidades das colônias tivera e ainda 
continua tendo não apenas uma fundamental importância para a dimensão re-
ligiosa, senão, também, “para valorizar o dialeto, para inserir novas tecnologias 
produtivas, para orientar conhecimentos novos, bem como amenizar, dificultar 
e ajuizar conflitos no interior da comunidade”. (Tedesco, 2001, p.81). Outro au-
tor a refletir sobre o papel da religião na vida das colônias, Maestri (2001, p.125), 
ressalta que o profundo enraizamento colonial dos valores religiosos se deveu às 
“necessidades ideológicas profundas” dessas sociedades camponesas.     

Enfim, entendemos que a visão de Fritzen em relação a figura do padre en-
contra respaldo numa práxis religiosa trazida com as imigrações e reproduzida 
nas colônias e que de certa maneira ajudava os colonos a melhor se adaptar ao 
meio, inicialmente bastante hostil, numa conjuntura de parcos recursos e mui-
tas demandas. É claro que, como sugerimos acima, sob o prisma da Teologia da 
Libertação, no contexto da Igreja tradicional ou conservadora a atuação das li-
deranças religiosas nas colônias primitivas não atendia aos preceitos de um sa-
cerdócio libertador.

Começava a se formatar mentalmente em Fritzen, portanto, um projeto 
de vida sacerdotal, atentando não apenas para a retórica ou prática pastoral com 
o objetivo de salvar a alma para o pós-morte, senão, também, permitir a vida a 
partir da busca de melhores condições de existência.
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Então eu fui para o seminário e estas coisas foram sendo guar-
dadas e gravadas em mim. E quando eu estava no Seminário de 
Viamão, tínhamos a possibilidade de irmos nos finais de semana 
visitar os bairros por lá, Porto Alegre, Viamão, enfim, na Grande 
Porto Alegre tínhamos a possibilidade de ajudar nas igrejas por lá. 
Foi aí que fui conhecendo mais a vida e os problemas da cidade, a 
exploração dos operários e trabalhadores em geral e vi que aquilo 
que estava acontecendo na colônia, se repetia ali. Embora de ou-
tras formas, mas era uma exploração tremenda do povo da cidade. 
(Fritzen. Entrevista).

A ordenação sacerdotal de Fritzen aconteceu em dezembro de 1971. Já no 
começo se apresenta o desafio de encarar situações difíceis, a citação a seguir é 
reveladora:

 
fui optando desde a minha ordenação em lutar mais em favor do 
povo pobre, sejam trabalhadores da roça ou da cidade. Então fui 
formando o meu modo de viver e meu futuro. Aí no começo, evi-
dentemente que no início o bispo nomeia ou indica o padre para 
uma paróquia qualquer afim de pegar alguma experiência. Mas, já 
desde o começo fui trabalhar na paróquia de Carazinho (1972-
73), paróquia da Glória e aí o que eu tinha visto no tempo de 
seminário, na Grande Porto Alegre, com os operários, eu fui me 
ligando na prática nos bairros de Carazinho (Fritzen. Entrevista).

 A experiência de Carazinho durou dois anos. Em 1974 o religioso foi 
transferido para o Seminário de Erechim para trabalhar com jovens seminaristas. 
Neste momento visualiza uma grande oportunidade de influenciar na formação 
de sacerdotes forjados para a luta, conforme é possível depreender pela citação:

Depois de dois anos de sacerdócio, fui transferido para o Seminá-
rio de Erechim para trabalhar com os jovens seminaristas (1974-
75). Lá fomos tentando fazer novas experiências. Mas, uma das 
coisas que eu não me conformava, já desde os tempos que eu era 
seminarista, era o fato de os seminaristas terem todas as regalias, 
não trabalhavam, tinha funcionários para tudo, comida pronta...
só estudar. E aquilo pra mim nunca me agradou, porque entendo 
que a vida se forma no sofrimento, na luta. Então como assisten-
te dos alunos eu fui questionando e fui abrindo um espaço para, 
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devagarinho, fazer estes jovens experimentar as durezas da vida 
trabalhando. Então lá funcionava o segundo grau, na época era o 
científico e eu era o assistente do 2º e do 3º ano. Aí a gente resol-
veu fazer uns acordos com algumas empresas e fazer estes meninos 
trabalhar meio dia e além de trabalhar junto aos demais operá-
rios, sofrer um pouquinho, ganhando meio salário mínimo. Além 
disso fazer os meninos passarem alguns finais de semana na casa 
dos colegas operários, nos bairros pra ir assimilando a dureza da 
vida deles, seja no trabalho ou seja, também, na vivência familiar. 
Porque a nossa ideia era formar padres que tenham passada pela 
dureza do sofrimento para que depois não fiquem isolados da vida 
do povo. E foi muito bom. Foi uma espetacular, uma experiência 
riquíssima (Fritzen. Entrevista). 

Porém, segundo o entrevistado, a experiência do Seminário de Erechim 
não pode ser consolidada, pois a ala conservadora da Igreja reagiu fortemente. 
Depois de reclamações da parte de seminaristas, a instituição decidiu dispensar 
o trabalho de Fritzen, que, segundo o seu depoimento, foi praticamente expulso. 

Após ser dispensado do trabalho no Seminário de Erechim, foi enviado 
para trabalhar no Seminário de Tapera, no começo do ano de 1976, porém com 
seminaristas mais jovens. Segundo suas palavras, o tempo de permanência em 
Tapera foi um tempo de reflexão e amadurecimento. Como se tratava, a exemplo 
do Seminário de Erechim, de uma instituição controlada pela ala conservadora 
da Igreja, viu que seu trabalho seria prejudicado. Então,

Lá eu me decidi: eu vou trabalhar em outro lugar onde seja pos-
sível trabalhar com os pobres, porque aqui a coisa é muito com-
plicada. Aí, no mês de dezembro, quando os meninos foram pra 
casa, eu fui para Goiás Velho. Eu sabia que lá tinha o Dom Tomás 
Balduíno, que era defensor do povo mais pobre, que já tinha um 
trabalho de base. Então fui pra lá. Fiquei todo o mês de dezem-
bro (1976) até metade de janeiro (1977). Visitei toda a diocese 
de Goiás Velho e vi todas as práticas das comunidades de base, 
trabalho já com a CPT (Comissão Pastoral da Terra), a luta com 
os pequenos agricultores... e aquilo me encheu os olhos. Disse: é 
por aqui que eu devo ficar. Aí eu tinha me decidido ficar em Goiás 
(Fritzen. Entrevista).  
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Porém, o bispo Dom Claudio Koling da diocese de Passo Fundo, à qual es-
tava vinculado, convidou-o para assumir a Paróquia de Ronda Alta. Era o ano de 
1977. É o começo de uma trajetória sacerdotal voltada para a utopia da libertação.

A opção pelos “desgarrados do campo” – camponeses pobres, colonos de 
origem europeia empobrecidos pelos efeitos perversos da Revolução Verde, fi-
lhos de colonos sem terra – tornou-se uma obsessão para Fritzen, num momento 
histórico de insatisfações e recrudescimento de lutas populares no cenário polí-
tico brasileiro, final dos anos 1970 e início dos anos 1980, no limiar da Ditadura 
Militar. Na sequência, um pouco sobre o trabalho desta liderança religiosa na 
região de Ronda Alta.

Conduzindo “o rebanho” num corredor de peregrinação

Padre Arnildo assume a Paróquia de Ronda Alta em 1977. Imediatamente 
após assumir, depara-se com uma demanda social extremamente urgente: um 
verdadeiro exército de camponeses sem terra, expulsos da Terra Indígena de 
Nonoai em 19786, segundo ele “peregrinavam pelas estradas de Ronda Alta”.  
Saliente-se mais uma vez que naquele momento a chamada ala progressista da 
Igreja Católica, abrigada na Comissão Pastoral da Terra (CPT), começava a con-
quistar terreno. 

Num primeiro momento, o trabalho paroquial resumiu-se ao assistencia-
lismo pastoral, objetivando dar um encaminhamento imediato às principais de-
mandas dos camponeses.

Em maio de 1978, inicia-se o movimento dos índios para a reti-
rada dos colonos de suas áreas (Nonoai e Planalto). E esse povo 
(colonos) começa a perambular por toda a nossa região: Nonoai, 
Ronda Alta, Três Palmeiras, Sarandi..., bem, em toda a região aí. 
Aí eu fui, claro, prestando socorro, acolhendo, é claro que tinha 
muita fome, sofrimento (Fritzen. Entrevista).

É importante frisar que será a partir deste trabalho assistencialista que a 

6  Sobre o assunto ver TEDESCO, J. C; CARINI, J. J. Conflitos agrários no Norte Gaúcho – 1960-1980. 
Porto Alegre: EST EDIÇÕES, 2007.
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paróquia de Ronda Alta, sob o comando do padre Fritzen, se aproxima dos sem 
terra e ao se aproximar passa a auscultar seus dramas, anseios e temores. Isso pa-
rece se tornar fundamental na perspectiva de uma pedagogia para luta ou vol-
tada para a organização de um movimento de luta. Aqui devemos reconhecer a 
importância da retórica consubstanciada na fé religiosa como ponto de partida 
para o engajamento. No trecho da entrevista que segue, o entrevistado explica 
como se deu aquilo que poderia ser chamado de “conversão do oprimido”:

No começo de 1979, eu lembro que deu vários dias de chuva e as 
pessoas andavam pelas ruas. Então eu abriguei na casa paroquial 
5 famílias. Colocamos cobertores e colchões pela sala, cozinha, 
escritório por tudo. Foi aí que eu fui ler um texto da Bíblia. Numa 
destas noites muito sofridas, li um trecho do Livro do Êxodo, que 
eu sempre faço questão de citar porque ele é o inspirador pra nós 
desencadear depois uma organização. O livro do Êxodo, no capí-
tulo 3º, do versículo 7 ao 11, 12, se lê que Deus falou a Moisés: 
“Eu vi o clamor do meu povo; Eu desci até ele; vi o seu o seu sofri-
mento e decidi tirá-lo da escravidão. Vi também quem os oprimia 
(Fritzen. Entrevista).

 
Segundo o entrevistado, o texto bíblico teria sido decisivo para o despertar 

da conscientização para a luta. Na entrevista afirmou que “ao ler este texto foi 
imediata a reação das pessoas que lá estavam; diziam assim: mas esta situação 
(relatada na bíblia) é a nossa; esse povo oprimido somos nós e Deus está vendo 
nossa situação e decidiu nos tirar desta escravidão” (FRITZEN. Entrevista).

E o entrevistado, prosseguindo em suas reminiscências sobre a reunião re-
ligiosa com os abrigados paroquianos sem terra na casa pastoral, afirma que foi 
também do texto bíblico que surgiu a inspiração para a formação de lideranças 
visando a organização de um movimento de luta:

E dizia, também no texto; “vai você Moisés e liberta o meu povo”. 
Aí, lembro que eu levantei esta discussão: Mas, quem é este Moi-
sés? E a minha maior alegria foi que eles chegaram a conclusão de 
que este Moisés tinha que ser aquele grupo que estava lá em casa. 
Não podia ser uma pessoa só, porque um sozinho vai fazer o que? 
Então concluíram que eles deveriam ser aqueles que iriam organi-
zar os demais em busca de uma solução (FRITZEN. Entrevista).
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   Expressa-se aqui, com todas as letras e formas os princípios norteadores 
de uma ação pastoral no contexto da teologia da libertação, uma vez que “o prin-
cípio orientador básico, ou seja, a utopia da teologia da libertação, é de, através 
de sua opção preferencial pelos pobres e engajamento nas lutas contra as variadas 
formas de opressão, desencadear um processo histórico de libertação dos povos 
latino-americanos” (SCHERER-WARREN, 2005, p. 33).

Portanto, é nosso entendimento que este despertar para o engajamento na 
luta pela terra não foi algo espontâneo nos agricultores, mas corroborado pela fé 
cristã. A citação a seguir é esclarecedora neste sentido:

A libertação histórica, através dos movimentos sociais, é a condi-
ção necessária para que os povos oprimidos da América Latina ca-
minhem em direção de uma libertação integral. Ou seja, concebe-
-se a libertação integral (ou libertação cristã) como resultante da 
superação das servidões temporais e das injustiças sociais (liber-
tação econômica, social, política, cultural etc.) relacionada com a 
salvação (libertação do pecado). Libertação é, pois, a salvação que 
se dá na história (SCHERER-WARREN, 2005, p. 33).

Não é exagero frisar que o trabalho pastoral de Fritzen entre os sem terra 
da região –  desalojados das Terras Indígenas, filhos de pequenos agricultores, 
arrendatários, peões de granjas – encontrou guarida ou foi facilitado face à pro-
cedência ou origem dos mesmos. A maior parte eram colonos de origem euro-
peia. Aqui faz-se necessário diferenciar o colono de descendência europeia do 
caboclo nativo da região, tanto em termos de racionalidade produtiva quanto 
em termos socioculturais. A expressão ou conceito “identidade sociocultural” é 
utilizada(o) por Gehlen para se referir à condição de existência privada, no sen-
tido de uma determinada totalidade cultural à qual determinados atores sociais 
têm pertencimento (2009, p.74). Ao analisar especificamente os atores sociais 
rurais e suas formas sociais na agricultura do Sul do Brasil, embora não adentre 
especificamente no debate sobre a dimensão da religião enquanto indicador de 
identidade sociocultural, o autor apresenta o agricultor familiar de herança co-
lonial e o agricultor familiar de herança cabocla com identidades específicas que 
resultaram cada uma de sua construção histórica.

Ao analisar o papel da Igreja nas questões sociais do Norte do Rio Grande 
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do Sul, Benincá vai direto ao ponto neste debate. Questiona se os caboclos, pela 
sua tradição, índole e cultura, poderiam ser incluídos no rol dos que aspiram 
à posse e ao uso da terra? Conclui afirmando que pela análise da colonização 
europeia presente na região, desde o início da colonização os caboclos foram 
segregados pelos colonos, tanto na Igreja como na Escola (2008, p.55). 

Não é nosso interesse aprofundar este debate aqui. Porém, pairam muitas 
dúvidas sobre a identidade dos “sem terra”, tema que poderia inclusive apontar 
estratégias para assentamentos ou para políticas públicas de desenvolvimento 
rural em assentamentos.

Neste tópico, abordamos brevemente aspectos que julgamos interessantes 
sobre a deflagração do movimento de organização dos sem-terra, tendo como 
base o trabalho pastoral da CPT liderado por Fritzen. No próximo, analisamos 
a formação dos acampamentos das fazendas Macali e Brilhante.

Acampamentos Macali e Brilhante:
do aprendizado ao amadurecimento para outras lutas

    A partir da reunião da Casa Pastoral começa a se esboçar um plano vi-
sando a mobilização e organização dos sem terra no sentido de pressionar as 
autoridades, mormente o Governo do Rio Grande do Sul. Aqui é necessário res-
saltar que os agricultores expulsos das terras indígenas da região não constituíam 
um grupo minimamente homogêneo. Existiam várias situações. Além dos que 
perambulavam pelas estradas e ruas das cidades da região, existiam os que, após 
a expulsão, tinham ido para casa de parentes, alguns foram trabalhar em granjas 
como peões e muitos migraram para outros estados ou para cidades distantes. 
Por isso, segundo Fritzen, o deflagrar do movimento deu-se a partir da realização 
de várias assembleias, em vários municípios, contando com o apoio de alguns 
sindicatos de trabalhadores rurais, algumas lideranças políticas, incluindo pre-
feitos, sob a coordenação do padre Fritzen.

Naquele primeiro momento foram realizadas assembleias em três municí-
pios: Nonoai, Planalto e Três Palmeiras. A primeira deliberação das assembleias 
foi a formação de uma comissão para ir falar com o Governador na tentativa de 
buscar uma solução via assentamentos nas fazendas Macali e Brilhante, terras 
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de propriedade do Estado, arrendadas para empresas da região (TEDESCO; 
CARINI, 2005). O Governo naquele momento pediu um prazo de 30 dias para 
resolver a questão, porem o prazo esgotara-se sem que fosse apresentado uma 
proposta de solução.

Frustrado o intento dos sem terra de receber do governo as propriedades 
citadas, sem a necessidade de ocupação, o grupo decide realizar nova rodada de 
assembleias. Daí, novamente foram realizadas mais três assembleias nos mesmos 
locais (Nonoai, Três Palmeiras e Planalto) e foi decidido pela invasão da Macali. 
Segundo o entrevistado, este foi o primeiro passo, considerado decisivo no senti-
do de “abrir uma estrada que graças a Deus evoluiu para tudo o que vemos hoje”.

Era a madrugada do dia 06 para 07 de setembro de 1979 quando o grupo 
liderado por Fritzen, parte para aquela que, segundo palavras do entrevistado, 
teria sido a decisão mais acertada: a ocupação da Macali.

A imagem que sempre fica na minha memória, aquilo parecia um 
deserto, uma poeira incrível, era um tempo de seca e 46 caminhões e 
mais uns autos, eu ia na frente com o autinho da Igreja (paróquia de 
Ronda Alta). Então imagina aquela estrada de chão, de Três Palmeira 
até a Macali, passando por Ronda Alta. Eu ia na frente e olhava, aqui-
lo parecia uma nuvem de fumaça a uma hora da manhã, com todos 
aqueles caminhões e o povo todo encolhido dentro dos caminhões, 
embaixo de lonas, todos encolhidos pra não fazer barulho; pra não 
chamar atenção. Assim foi a entrada da Macali naquela noite e co-
meçamos fazer a organização lá dentro; só que sabendo que íamos 
enfrentar a repressão; que não ia ser fácil (FRITZEN. Entrevista).

 Fica explicitado no relato acima, assim como em outros relatos ou registros 
deste e de outros movimentos da época, alguns fazendo parte de trabalhos já 
publicados, que existia um clima de tensão e medo de represálias muito grande 
naquela época. Ainda que naquele momento histórico já estivesse se esboçando 
um movimento em nível nacional na direção de uma abertura democrática no 
Brasil, com aumento da pressão pelo fim da ditadura militar, os atos de protestos, 
greves, ocupações ainda eram violentamente reprimidos pelo aparato policial do 
regime. 

Por isso, a pauta da primeira reunião no acampamento foi discutir estraté-
gias de como se defender: 



175

Joel João Carini

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

“Discutimos no dia 07 já: como vamos nos defender? Porque é 
certo que vai vir repressão. [...]. Ali então começa a primeira or-
ganização já no acampamento e foi lá que se discutiu como nos 
defender. E todos sabíamos que se os homens fossem enfrentar a 
brigada, a polícia, iam levar a pior. Foi aí que as mulheres levan-
taram uma sugestão que eu acho divina! A sugestão era de elas 
formar um cordão ao redor do acampamento, com as crianças na 
frente, e dizer assim para a Brigada ou polícia: “olha, pra vocês 
bater em nossos maridos terão que passar por cima de nós e das 
nossas crianças” (FRITZEN. Entrevista).

Novamente, o padre Fritzen evoca a palavra do Evangelho ou da Sagrada 
Escritura como justificadora ou incentivadora para ações dos sem terra: “Eu bus-
cava iluminação bíblica, porque lá na luta do antigo povo as mulheres também 
tiveram uma participação muito interessante. Assim foi feito”. 

Efetivamente, segundo ele, a ação das mulheres foi decisiva no primeiro 
confronto com a força policial, permitindo avançar nas negociações com o Go-
verno:

Dois dias depois baixou, não sei se exército ou brigada, enfim, um 
pelotão e as mulheres se organizaram, cercaram o acampamento e 
não deixaram eles entrar, enfrentaram a polícia. Sabe que aquilo 
criou um respeito que os homens (policiais) não tiveram coragem 
de passar por cima das mulheres e das crianças e voltaram para 
Passo Fundo de onde vieram. E esse foi um impacto que abriu a 
negociação. Graças a esta postura das mulheres, foi possível nego-
ciar com o governo depois (FRITZEN. Entrevista).

 
Resolvido o primeiro entrave com a polícia, no final de setembro e co-

meço de outubro de 1979, o Governo sinaliza que poderia abrir um canal de 
negociação e que, enquanto isso, os acampados poderiam permanecer no local. 
Entrementes, os acampados tratam de se organizar no sentido de fortalecer o 
movimento, indo atrás de outras famílias que estavam na mesma situação, algu-
mas que não puderam ir junto na noite da invasão, outras que se encontravam 
na casa de parentes e ainda outras que ainda se encontravam no interior da terra 
indígena de Nonoai. 

Após várias reuniões e conversas privadas, consolida-se a ideia da ocupação 
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da fazenda Brilhante. Efetivamente, nos dias 26, 27 e 28 de setembro de 1979, 
ocorre a ocupação da referida área. Entretanto, esta ocupação não ocorreu de for-
ma organizada ou não foi uma ocupação conjunta de um grupo de famílias como 
o foi a da Macali. Deu-se de forma individualizada e dispersa, em que cada família 
foi entrando quando podia e foi ocupando a(s) área(s) que 
lhe era(m) mais favorável(eis) quanto à localização ou ao 
acesso. Por isso, Fritzen assegura que “aí já complicou bem 
mais (para a ocupação da Brilhante), a polícia cercou, criou 
problema. Mas como a área era bem grande, dava para en-
trar pelos fundos, pelos lados..., o espaço era muito grande”. 

A ocupação individualizada se por um lado dificultava uma ação prática dos 
invasores de enfrentamento à polícia por outro, a dispersão dos acampados que 
se espraiavam pela área da fazenda, dificultava a ação da polícia. Assim, paulati-
namente, famílias iam entrando e no final do mês de setembro a Brilhante estava 
ocupada. De setembro até o final do ano (1979) se consolida a ocupação da Bri-
lhante com a chegada de famílias de diferentes procedências e, ao mesmo tempo, 
se fortalece o movimento de pressão, com reuniões internas e externas. No acam-
pamento são discutidas, além de formas de enfrentamento à repressão, estratégias 
para pressionar as autoridades e/ou para dar visibilidade ao movimento.

Figura 1.
Ocupação da Granja 

Brilhante – Setembro 
de 1979.

Fonte:
Arquivo pessoal de 

Adelfo Zamarchi.
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No começo de 1980 o arrendatário da fazenda Brilhante inicia a colheita 
de milho. Naquele momento, segundo nosso entrevistado, novamente as mulhe-
res fizeram a diferença. 

A discussão nossa naquele momento foi sobre como nós iriamos 
trancar aquela colheita, pra criar um impacto. Aí novamente en-
tram as mulheres em ação. A coisa mais bonita, mais significativa. 
Tinha cinco colheitadeiras colhendo e as mulheres foram e cer-
caram estas máquinas. Um grupo foi numa outro na outra e as 
cinco máquinas foram trancadas; elas fizeram um círculo ao redor 
de cada uma e disseram para os operadores: “pra vocês colherem 
este produto vocês terão que passar por cima de nós e das nossas 
crianças.” Então a partir da experiência da Macali, aqui também 
se realizou um gesto semelhante e foi novamente isto que levou a 
negociação. Aí já se acertou que 40% do milho colhido teria que 
ficar lá no acampamento. Então foi uma coisa muito bonita de 
ver todo aquele “mar” de milho todo em cima de lonas perto do 
acampamento (FRITZEN. Entrevista).

 Mantidas na invisibilidade do lar, num contexto de um campesinato pater-
nalista e machista, as mulheres pouco aparecem nos relatos sobre os movimentos 
ou conflitos agrários do início dos anos 1960 na Região. No entanto, sua partici-
pação nos movimentos de luta empreendidos por agricultores e agricultoras no 
Norte do Rio Grande do Sul a partir do final dos anos 1970 tem sido marcante. 
Ao lado da luta pela posse da terra, surgiram outras pautas, como a luta por direi-
tos constitucionais, direitos trabalhistas/previdenciários, questões de gênero e 
outras. Deste despertar para a luta surgiu nos anos 1980 o MMTR (Movimento 
das mulheres trabalhadoras rurais), mais tarde MMC (Movimento das Mulhe-
res Camponesas).7  

Os acampamentos nas Granjas Macali e Brilhante constituíram-se em es-
colas para o recrudescimento da luta pela terra. As estratégias utilizadas, como a 
das mulheres, o ritualismo religioso, a forma de organização dos acampados com 
a divisão de tarefas e formação de lideranças, as mediações da Igreja Católica, as 
assembleias, tudo isso, foi contribuindo para um aprendizado que irá fortalecer 

7  Sobre o assunto ver: DARON, V.L.P. A luta e a resistência das mulheres camponesas no RS. IN: TEDES-
CO; CARINI. Conflitos agrários no Norte Gaúcho: 1980-2008. Porto Alegre: EST Edições, 2008.
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o movimento. Destarte, há que se considerar que naquele momento, segundo 
semestre de 1980, para além do problema dos desalojados das terras indígenas, 
demandavam por terra muitos filhos de pequenos agricultores. Acresce-se ainda 
o fato de que estava ocorrendo no final daquele ano uma grande seca.  Assim 
nasce o acampamento Natalino, assunto do próximo tópico.

O acampamento de Encruzilhada Natalino e o peso da cruz

O acampamento de Encruzilhada Natalino constituiu-se no grande refe-
rencial na história das lutas por reforma agrária no Brasil. Foi, quiçá, o movimen-
to mais emblemático, seja por sua importância na organização dos agricultores 
sem terra, (dele partiu a força que originou o MST, no encontro de Cascavel/PR 
em 1984) seja pelas repercussões políticas, tanto em nível regional quanto nacio-
nal e até mundial. Nesse tópico procuramos responder a seguinte questão: qual o 
protagonismo do padre Fritzen e/ou da Igreja Católica (via CPT) neste evento?

Seguindo a mesma linha adotada nos eventos de Macali e Brilhante, a CPT 
imprimiu sua orientação metodológica ao movimento, impondo-se como for-
ça hegemônica, dando voz ao sem terra. Obviamente que isso teve um custo, 
pois foram muitos os conflitos. (MARCON, 1997, p,73).  Sofreu críticas, tanto 
internamente dentro da própria Igreja Católica por parte da ala conservadora 
(incluindo-se aqui as lideranças diocesais, bispos) quanto de políticos e outras 
lideranças regionais, além de ter enfrentado a repressão policial junto com os 
acampados.

A formação do acampamento inicia em 08 de dezembro de 1980, com a 
chegada do primeiro acampado, sendo que no mês de março de 1981 lá se en-
contravam em torno de 600 famílias. O número de acampados oscilava mui-
to, em função de chegadas e saídas ou desistências. Porém, é possível concluir 
pelo número de acampados que ali já não se encontravam apenas desalojados 
ou remanescentes da reserva indígena de Nonoai. Estes, segundo Marcon, per-
faziam um total de 42 famílias. Em relação à procedência o autor assevera que 
45,12% procediam de Ronda Alta; 20,42%, de Nonoai e 14,46%, de Constanti-
na (MARCON, 1997, p,69). 

Os acampados, portanto, tinham muitas procedências e uma diversidade 
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de experiências, incluindo agricultores que já tinham sido assentados no Mato 
Grosso, além de filhos de pequenos agricultores, empregados de granjas e ou-
tros. Ressalta-se aqui a importância da metodologia da CPT para a coesão do 
movimento, diante de tantas diversidades: de pessoas, procedências, experiên-
cias. Para além deste contexto, deve-se considerar, também, que existia uma forte 
campanha de difamação vinda de setores da mídia, de políticos e, principalmen-
te, a repressão policial.

A organização do acampamento, segundo Fritzen, além de ter sido favore-
cida pelas experiências de Macali e Brilhante, pôde contar a partir de então com 
o apoio de mediadores externos ou fora da CPT:

Já com a experiência da Macali e da Brilhante íamos formando pe-
quenos grupos, montando as equipes de serviço, enfim, todo um 
aprendizado que se tinha da Macali e Brilhante se transformou 
num ensinamento agora pra iniciar o Natalino. E isso foi crescen-
do, foi crescendo e fomos recebendo o apoio dos que já estavam na 
Macali e Brilhante e de estudantes da URGS (desde então entra 
a participação do João Pedro Stedile que nos ajudou muito). Co-
meçamos então a formação de lideranças dentro do acampamento 
com a organização de equipes: equipe de negociação, equipe de 
saúde, equipe de higiene, alimentação..., enfim, fomos estruturan-
do o acampamento (FRITZEN. Entrevista).

   
Segundo o entrevistado, as comissões internas tinham por finalidade asse-

gurar um processo participativo e democrático, facilitando inclusive os encami-
nhamentos nas assembleias que eram realizadas diariamente.

Como já explicitamos neste texto, os apelos à fé cristã, via rituais e símbolos 
religiosos, sempre estiveram presentes, desde a constituição do primeiro acam-
pamento na Macali, prosseguindo na Brilhante e se repetiram no Natalino. No 
caso do último, o ritual das missas ocorria todos os finais de semana (MARCON, 
1997, p.72). O momento mais marcante da missa era a homilia, quando o líder 
espiritual fazia reflexões sobre as situações de pobreza do campo brasileiro, sobre 
suas causas, sobre o momento político brasileiro e, principalmente, sobre a ne-
cessidade de engajamento na luta para a transformação da realidade. Assim, aos 
poucos, segundo o entrevistado, iam ocorrendo mudanças na concepção religiosa 
dos acampados com implicações políticas na organização e na própria ação.
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Os rituais de fé – missas, procissões, caminhadas, atos fúnebres, rezas dos 
finais de tarde – eram acompanhados de símbolos religiosos diversos. O princi-
pal símbolo do acampamento Natalino foi a cruz. Referindo-se aos rituais reli-
giosos da Semana Santa de 12 a 19 de abril (1981), do acampamento Natalino, 
Marcon discorre sobre a simbologia da cruz no acampamento, sugerindo que 
os acampados realizaram os rituais refletindo sobre a prisão, a tortura, a morte 
e a ressurreição de Jesus Cristo, confrontando essas estações da via sacra com a 
realidade do acampamento, refletindo sobre sua situação de morte, de abandono 
e de falta de terra em torno de uma pequena cruz que fora colocada na entrada 
do acampamento desde sua origem (MARCON, 1997, p.79-80). Logo adiante 
acrescenta que

As reflexões em torno da cruz foram dando suporte e condições 
para um avanço na consciência e na superação do dualismo en-
tre a fé e a vida real. Na pequena cruz, estava escrito: “salva tua 
alma”, fruto da formação religiosa dualista que opõe a dimensão 
espiritual à vida material. Progressivamente, os acampados foram 
percebendo que esta cruz não mais simbolizava o seu cotidiano. 
Decidiram então substituí-la por uma cruz pesada, dura e rústica 
(MARCON, 1997, p.80).

Efetivamente, ao substituírem a pequena cruz, leve e frágil, por uma cruz 
grande, pesada e rústica, os acampados elegem aquele símbolo como sendo a 
principal referência simbólica do movimento. Segundo Marcon, “os acampados 
encontraram (na cruz) um ponto de referência, uma síntese dialética entre, de 
um lado, a morte e o sofrimento e, de outro, a esperança e a vida, que se projetam 
no horizonte da conquista da terra”(1997, p.80). Por sua vez Tedesco, ao discor-
rer sobre o ritualismo religioso e político em assentamentos, sugere que “a cruz 
sempre foi uma centralidade simbólica e que continua hoje nos assentamentos; 
expressa um código profundo de representação que pode ir da luta pela solida-
riedade, integração dos rituais religiosos (missa, terço, estudos bíblicos, dentre 
outros) como na luta pela terra em sua mescla e mística com a dimensão da fé 
(TEDESCO, 2008, p. 117).

A cruz foi sempre o principal símbolo dos acampamentos e foi indiscuti-
velmente o principal sinalizador da atuação da CPT, mesclando religiosidade-
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-espiritualidade com apelo à luta pela terra desde as primeiras experiências. Por-
tanto ela não surgiu por primeiro no acampamento Natalino, conforme palavras 
do nosso entrevistado: “Muito importante lembrar que a gente já na Macali e 
na Brilhante trabalhou esse símbolo da cruz para representar o que estávamos 
vivendo. Tratava-se de um símbolo religioso mas que representa também a nossa 
realidade”. (FRITZEN. ENTREVISTA). 

Porém, foi no acamamento Natalino que a cruz assumiu seu mais expressi-
vo significado simbólico:

Lá no Natalino se construiu com um pau roliço grande, uma cruz 
e na medida em que iam chegando os apoios, de lideranças, sindi-
catos, igrejas, entidades, nós íamos escrevendo lá na cruz os nomes 
das mesmas. E fomos colocando umas estacas de sustentação que 
depois ficou mais fácil de carregar aquele conjunto. Este símbolo 
foi tão significativo que lá no momento mais duro da luta com 
o Curió a gente conseguia romper as barreiras (FRITZEN. EN-
TREVISTA).

A luta com o Curió8, referida pelo entrevistado, diz respeito ao período 
em que o acampamento esteve sob intervenção militar federal, entre o dia 30 de 
julho a 31 de agosto de 1981. Naquele período, além do trabalho realizado pelos 
interventores federais, liderados pelo major Curió, objetivando dividir o grupo 
e cooptar acampados para que aderissem aos projetos de assentamentos no Mato 
Grosso e Bahia, houve forte repressão no acampamento, na tentativa de impedir 
a chegada de mais pessoas para acampar ou de apoiadores do movimento.  Se-
gundo Fritzen, diante daquele cenário de enfrentamento aos homens do Curió, 
a cruz tornou-se uma espécie de “rompedor de barreiras”.

Quando vinha as pessoas de Porto Alegre, sindicatos e outros mais 
que vinham nos apoiar, gente que estava a favor da luta, o Curió 
não deixava entrar. Então nosso grupo pegava aquela cruz, num 
grupo grande, ia nas barreiras da polícia e ia abrindo com a cruz. 
Na verdade, ela se tornou como se fosse uma rocha, um rochedo, 

8  O major Curió foi o “homem-forte” do aparato repressor do Regime Militar. Tendo se projetado na-
cionalmente por sua atuação no combate à guerrilha do Araguaia, entre 1973-1975, atuou em projetos de 
colonização na região do Araguaia e em várias áreas de tensão social no campo do Norte, sobretudo no estado 
do Pará. (MARCON, 1997).
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a nossa arma para poder abrir todas as barreiras e deixar o povo 
entrar para trazer solidariedade (FRITZEN. ENTREVISTA).

Tratava-se de uma “arma” para abrir barreiras, mas, segundo o que sugere a 
citação a seguir, era uma arma que se revestia de cristandade ou uma “arma cristã”.

Claro que a gente se inspirava sempre na Bíblia, lá na luta do povo, 
Deus sempre os protegia, os defendia. Então nós fomos construin-
do nossos símbolos e fomos usando nossos símbolos justamente 
para vencer as barreiras ou tudo o que nos atrapalhava. Evidente-
mente que a polícia não teve a coragem de quebrar esta cruz, por 
que sim seria o fim da picada (FRITZEN. ENTREVISTA).

A cruz do Natalino, como já dissemos, foi idealizada para representar a ritua-
lidade religiosa mesclada com o propósito da luta pela terra. Com o tempo, além 
de ter se tornado na “arma” que fazia a polícia recuar e rompia as barreiras, tornou-
-se um monumento erigido no acampamento simbolizando, também, a morte. 

Um tempo depois quando começou a morrer crianças lá no Na-
talino, por causa da subnutrição e doenças causadas pela poeira, 
água imunda que se tomava..., quando morria uma criança a gente 
fazia o velório e dizia: “olha a nossa cruz está ficando mais pesada, 
como é que vamos representar a morte desta criança”? Aí, nestas 
nossas reflexões, conversas, a gente foi fazendo com que as pessoas 
fossem dando sugestões. Então lembro que já na primeira criança 
que morreu uma senhora disse: vamos pendurar um pano branco 
nesta cruz pra dizer que esta criança morreu mas o vento ao sa-
cudir o pano vai lembrar que ela continua conosco! Que ela não 
morreu e se acabou, mas que morreu, porém continua conosco na 
luta pela terra pra termos uma vida melhor. Assim foi, morreram 
cinco crianças e cada vez foi colocado mais um pano branco na 
cruz (FRITZEN. ENTREVISTA).

A pesada cruz do Natalino reunia simbolicamente uma mescla de elemen-
tos da dimensão terrena e da dimensão espiritual; em seu conjunto, representava 
a realidade desumana do acampamento – o sofrimento, a dor e a morte – e ao 
mesmo tempo a esperança na conquista da terra, com a permanência dos agricul-
tores no Rio Grande do Sul.
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A pesada cruz do Natalino, 
com suas escoras e panos, consti-
tuiu-se no elemento aglutinador ou 
de coesão do movimento de luta pela 
terra, alicerçado na fé religiosa-cris-
tã-católica. Tanto que um tempo de-
pois do evento de Natalino foi leva-
da para o acampamento da Fazenda 
Annoni9e, segundo o entrevistado, 
“lá quando morreram adultos foram 
colocados panos pretos; por isso que 
no final a cruz tinha panos brancos 
num lado (braço) e panos pretos no 
outro (braço)”. Também foi usada 
em caminhadas, como a da Romaria 
da Terra quando foi levada da Fazenda Annoni até Porto 
Alegre (FRITZEN. ENTREVISTA). 

O acampamento de Encruzilhada Natalino conso-
lidou o projeto da CPT, capitaneado pelo padre Fritzen. 
Além de todo o suporte intelectual dado aos sem terra na 
busca por uma solução via pressão junto às autoridades, a CPT local organizou 
os acampados no sentido de desafiar os bispos católicos e pastores luteranos no 
sentido de que fosse feita uma campanha para a arrecadação de dinheiro para 
a compra de uma área de terra, visando retirar os acampados da margem da es-
trada, visto tratar-se de um ambiente extremamente insalubre. Efetivamente, as 
igrejas abraçaram a ideia e a campanha foi lançada em torno do Natal de 1981.  
Em fevereiro de 1982, os bispos anunciaram ao povo do Natalino que havia sido 
adquirida uma área de 108 ha, às margens da barragem do rio Passo Fundo e 
distante, aproximadamente, 30km do acampamento, visando deslocar os acam-
pados para uma área privada, mais segura. Segundo Fritzen, esta decisão teria se 

9  Trata-se de acampamento localizado, também, dentro da antiga Fazenda Sarandi, iniciado em outubro 
de 1987. Sobre o assunto ver: BONAVIGO, E. A.; BAVARESCO, P. A. Fazenda Annoni: da ocupação ao 
assentamento definitivo. IN: TEDESCO; CARINI. Conflitos agrários no Norte Gaúcho: 1980-2008. Porto 
Alegre: EST Edições, 2008.

Figura 2.
A Cruz do Natalino.

Fonte:
MST. Disponível em: 

mst.org.br. Acessado 
em 25/07/2020.
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constituído num passo que significou um avanço de 30 anos, mais ou menos, no 
sentido da prática das igrejas. 

O assentamento, denominado de Nova Ronda Alta, recebeu as primeiras 
famílias deslocadas do Natalino em 12 de março (1982). Segundo Marcon, ao 
reconstruírem seus barracos os acampados foram organizados em núcleos (en-
tre 23 e 32 famílias cada uma), totalizando 207 famílias (MARCON, 1997, p. 
191). Por sua vez Fritzen (Entrevista) reconhece que

lá foi a maior escola, porque ali deu para fazer a formação das li-
deranças e todos os grupos, para entenderem porque que estamos 
sem terra? Porque a pobreza? Aí o João Pedro Stedile e outros pro-
fessores da URGS nos ajudaram muito na formação do povo, ne. 
Com isso reanimou o povo, se fortaleceu a luta e eles conseguiram 
depois negociar com o Governador Simon os assentamentos em 
terras que o Estado foi comprando progressivamente. 

 
Para finalizar, ressaltamos que o evento do Natalino por todas as suas nuan-

ces, repertórios políticos, enfrentamentos, sofrimentos, lutas, consolidou o tra-
balho da CPT e deu forte visibilidade e liderança ao padre Arnildo Fritzen, para 
o bem e para o mal. 

Considerações finais

Os acampamentos de agricultores sem terra da região de Ronda Alta, obje-
to deste breve estudo, situados na linha do tempo entre fins da década de 1970 
e começo de 1980, foram emblemáticos sob o ponto de vista dos métodos utili-
zados se comparados aos ocorridos no começo dos anos 1960, período anterior 
ao regime militar no Brasil. Enquanto os últimos foram surgindo sob forte ou 
decisiva influência de lideranças carismáticas e com pouca participação efetiva 
dos sujeitos diretamente interessados, no caso dos acampamentos da Macali, 
Brilhante e Encruzilhada Natalino, as mobilizações e decisões foram acontecen-
do a partir da conscientização dos acampados da sua condição de excluídos do 
sistema capitalista. 

No entanto, é mister fazermos uma pergunta: os sem terra da região de 
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Ronda Alta, por sua iniciativa própria, sem uma força aglutinadora, uma orien-
tação ou uma “pedagogia mobilizadora”, teriam desencadeado um movimento 
tão forte, resistido às forças de repressão, às campanhas desmoralizadoras e às 
tentações coptadoras? Entendemos que não. 

Sem apelarmos para um reducionismo, entendemos que a atuação da CPT, 
capitaneada na região pelo Padre Arnildo Fritzen, desempenhou um papel de-
cisivo, tanto no trabalho de conscientização dos agricultores, no sentido de que 
percebessem sua condição de excluídos ou oprimidos pelo sistema vigente, quan-
to na organização de um coletivo para a luta pela terra.

Por fim, não podemos deixar de reconhecer que o preço pago pelo pároco 
de Ronda Alta em face do seu envolvimento nos movimentos de luta pela terra 
na região foi alto. Além das calúnias e difamações vindas dos mais variados seto-
res – mídia, lideranças políticas e da própria Igreja Católica por sua ala conser-
vadora – Fritzen10 sofreu várias ameaças, inclusive a de ser enquadrado na Lei de 
Segurança Nacional. Por sua vez a ala conservadora da Igreja o condenava por 
suas posições ideológicas, numa tentativa de exorcizar a “ameaça do comunis-
mo”, conforme próprias palavras do entrevistado.  
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Para compreendermos o protagonismo de Dom José Gomes à fren-
te da Diocese de Chapecó, para entender o que denominamos de pastoreio, é 
preciso refletir a visão eclesiológica desse Bispo, que saiu em defesa daqueles que 
ele mesmo, em suas entrevistas nos meios de comunicação de massa, denomi-
nava descamisados, “Parece que o governo não tem interesse de momento em 
olhar para estes descamisados e descalços, quanto mais morrem, mais definham 
melhor” (entrevista de Dom José Gomes à rádio Condá, outubro de 1990).

A base formativa de Dom José Gomes se deu em meio às transformações 
da Igreja, especialmente na América Latina, onde também se dava o advento da 
Teologia da Libertação e se buscava uma Igreja-Povo de Deus, que segundo Leo-
nardo Boff, retrata a dimensão histórica da Igreja, a busca de uma Igreja humana.

Para concretizar essa transformação, a Igreja Católica no Oeste de Santa 
Catarina trilhou um longo percurso, que teve como ponto de partida a visão 
eclesiológica de Dom José Gomes. O Bispo se alimentou da Teologia da Liberta-
ção na virada dos anos de 1950 e 1960. Esteve ao lado de grandes líderes da Igreja 
Latino - Americana, tendo entre os brasileiros Dom Helder Câmara, Dom Pau-
lo Evaristo Arns e Dom Pedro Casaldáliga (que faleceu recentemente). Também 

Paulo de Oliveira Gomes

Dom José Gomes e as origens dos Movimentos 
Sociais no Oeste de Santa Catarina
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acompanhou o surgimento do Movimento das Comunidades Eclesiais de Base 
na América Latina. Mais tarde, o Concílio Vaticano II com as sessões realizadas 
no período de 1962 a 1965, se inaugurou um novo tempo na vida da Igreja, uma 
virada eclesiológica, com maior abertura de diálogo com o mundo, com as cul-
turas e com as demais religiões, a Igreja Católica repensou a liturgia e o modo de 
transmissão da fé e define-se como Povo de Deus. 

Dom José Gomes acompanhou ativamente nos mais importantes momen-
tos da Igreja Latino - Americana, as Conferências de Medellín em 1968 e Puebla 
em 1979. As Conferências Gerais do Episcopado Latino Americano, em espe-
cial Medellín e Puebla, e, no Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) foram os principais instrumentos da recepção do Concílio em nosso 
continente, onde a Igreja Latino - Americana reforça a decisão de acolher na 
prática a renovação provocada pelo Concílio Vaticano II, a partir da realidade de 
opressão e sofrimento do povo e assumir a opção pelos pobres.

Dom José se identificou com o novo modelo eclesiológico do Concílio Va-
ticano II. O pastoreio de Dom José Gomes estava em sintonia com a eclesiologia 
que o teólogo Haight (2012, p. 21) define como “Eclesiologia de Baixo”, na qual 
se procurava priorizar as relações humanas: a partir do concreto, existencial, rea-
lista e historicamente consciente. Estamos diante de uma visão eclesiológica que 
tem como marca a pluralidade.

Dom José assumiu a Diocese de Chapecó em 27 de outubro de 1968, após 
ter participado do Concílio Vaticano II, realizado em Roma entre 1962 e 1965, 
considerado o grande evento da Igreja Católica no século XX. O Concílio con-
vocado pelo Papa João XXIII teve o objetivo de modernizar a Igreja e atrair os 
cristãos afastados da religião. Além de modernizar a igreja, o Concílio tocou em 
temas delicados que, segundo Dom José mudou a compreensão da Igreja sobre 
sua presença no mundo moderno.

O processo histórico da Igreja Católica do Oeste de Santa Catarina, os 
primeiros passos do pós Concílio deram-se ainda sob a direção do Bispo Dom 
Wilson Laus Schimidt, bem como os primeiros planos de pastoral de conjunto 
(PPC) e, o início da renovação. A chegada de Dom José Gomes marca o início 
da fase transitória da Igreja na Diocese, mais precisamente a caminhada na for-
mação das lideranças e, os avanços para a instalação das CEBs. A opção de Dom 
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José Gomes foi por uma Igreja libertadora, em caminhar junto com o povo, a 
opção pelos excluídos, o pequeno agricultor, o índio.

É com essa bagagem eclesiológica que Dom José Gomes assumiu a Diocese 
de Chapecó, com um olhar que veio ao encontro do povo oprimido e crente, 
disposto a encampar a maneira nova de ser igreja; de ser sinal e instrumento de 
libertação de celebrar fé e vida. Dom José Gomes promoveu uma Igreja que foi 
ao encontro dos excluídos; a Igreja a serviço do povo sofrido, transformando 
humildes roceiros, alijados do processo desenvolvimentista instalado no oeste, 
em lideranças capazes de promover a transformação.

Dom José Gomes procurou estabelecer um diálogo com a comunidade lo-
cal e regional e foi ao encontro das comunidades, das diferentes culturas e etnias 
estabelecidas na Diocese de Chapecó. O Bispo encurtou distâncias, esteve sinto-
nizado com o contexto histórico, social e cultural de cada paróquia.

No discurso de sua chegada a Diocese de Chapecó, em outubro de 1968, 
Dom José Gomes, proferiu uma célebre frase “Aqui estou, serei vosso amigo”. 
Estava disposto a trabalhar no despertar das lideranças do Oeste Catarinense, 
agricultores e operários que, como frutos dos Grupos de Reflexão, das CEBs, se 
tornaram lideranças importantes de Movimento Sociais e Partidos Políticos na 
Diocese. 

A Igreja do Oeste Catarinense sob a liderança do Bispo Dom José Gomes 
protagonizou nas décadas de 1970, 1980 e 1990 uma transformação nos rumos 
da história regional, promovendo o surgimento de Movimento Sociais que hoje 
são reconhecidos mundialmente, tais como: o Conselho Indigenista Missioná-
rio com conquista da demarcação de terras, Toldo Chimbangue, Toldo Pinhal; 
o Movimento das Mulheres Agricultoras com a obtenção do direito à aposenta-
doria rural; e os sindicatos combativos, a exemplo do STR – Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais, com o enfrentamento da farsa da peste suína, com o registro 
do maior protesto da história de Santa Catarina, com mais de 20 mil agricultores 
familiares no Estádio Índio Condá em 1980, mobilizados pelas palavras de Dom 
José Gomes. As palavras do Bispo ecoaram nos mais longínquos recantos do 
Oeste Catarinense e formaram líderes capazes de implantar o mais importantes 
Movimento Social do Brasil, o MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra.
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Na Diocese de Chapecó, nesse período, observa-se a efervescência religiosa 
somada à esperança de dias melhores. Convivia-se com a violência urbana e a po-
breza. De outro lado, percebia-se a coragem e o entusiasmo de um povo lutador. 
A Igreja Católica liderada por Dom José Gomes, presente nesse contexto, pro-
curava encontrar respostas pastorais adequadas às exigências da evangelização.

O discurso e o testemunho de Dom José Gomes promoveram uma Revo-
lução pela Palavra. A revolução para o Bispo “era virar pelo avesso, transformar 
a situação de miséria em vida plena” (Entrevista ao Jornalista Sandro Santos, 
1999). A palavra para Dom José tinha sentido de ação. Ele era a própria pala-
vra em meio aos Movimentos, Sociais. Seus exemplos transformaram a vida de 
pessoas simples em lideranças com capacidade de analisar conjunturas e tomar 
decisão.

O Bispo Dom José Gomes liderou a elaboração e aplicação dos Planos de 
Pastorais, que orientavam como implantar na Diocese de Chapecó as mudanças 
definidas pelo Concílio Vaticano II. O primeiro Plano de Pastoral foi aprovado 
no ano de 1967 ainda na gestão do antecessor de Dom José, Bispo Dom Wilson 
Laus Schimidt. Este plano estava embasado no Plano de Pastoral de Conjunto 
da CNBB. Entre as mudanças introduzidas estava o altar virado para o povo, a 
missa na língua do povo, cerimônias mais simples e compreensivas, batizados e 
casamentos na língua do povo e cantos adaptados para cada momento da litur-
gia, com base no Primeiro Plano de Pastoral de Conjunto. 

Dom José Gomes deu início à fase de transição da Igreja Diocesana, passo 
a passo, preparando o clero, os religiosos e religiosas em atividade na Diocese. 
Eram poucos, mas convencidos e cientes do momento histórico vivido pela Igre-
ja Romana. O entusiasmo do clero diante do descortinar de um novo tempo 
proporcionado pelas Reformas do Concílio Vaticano II, e o conservadorismo do 
clero de Bagé, interferiram na opção de Dom José em se transferir para a Dio-
cese de Chapecó. Dom José Gomes encontrou no clero do Oeste Catarinense 
um solo fecundo para a organização pastoral e social, disposto a concretizar a 
renovação do Concílio Vaticano II e a Conferência de Medellín, criaram um 
cenário onde as atividades religiosas não foram simplesmente algo que buscasse 
a fé em si mesma, uma religião meramente como uma organização cujo intui-
to fosse apenas dedicar-se a uma divindade ou divindades. Para compreender a 
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Igreja liderada por Dom José era preciso pensar a religião de modo sociológico, 
compreender qual seu propenso papel na configuração social imposta. 

Toda a ação da Igreja liderada por Dom José foi projetada, pensada, plane-
jada primeiramente com a intensa participação do clero, posteriormente com a 
participação dos leigos. Dom José preparou a Igreja para Renovação. Para ele era 
preciso “mentalizar” as determinações contidas nos documentos do Concílio, 
o “Lumem Getium”, a Igreja em si mesma e o “Gaudium et Spes”, a Igreja no 
mundo moderno. Com isso, se abria uma importante página na Igreja do Oeste 
Catarinense a partir do Concílio: a Igreja se descortinava trazendo a possibili-
dades de experiências novas nas paróquias e comunidades. Até então, a bíblia 
era privilégio de poucos. Com a renovação, o povo simples das comunidades 
tinha acesso às leituras e, com os Grupos de Reflexão, poderiam debater e con-
frontar as leituras com a realidade vivida. O povo podia ler em casa e em grupos 
e recebia formação através dos círculos bíblicos para interpretar as leituras e de-
bater os textos. Gradativamente, a eclesiologia de Dom José Gomes promoveu 
a formação das lideranças, mesmo havendo ausência de capelas, a distância das 
comunidades, das famílias, analfabetismo, conformismo.  Experiências e inicia-
tivas pastorais, a partir dos Planos de Pastorais, deram vitalidade às paróquias e 
comunidades. Os padres, religiosos e religiosas se atualizavam constantemente 
em contínuos cursos de teologia.

Foi um longo e intenso o trabalho liderado por Dom José Gomes, para 
preparar ao longo do período de Igreja de Transição para a implantação das 
Comunidades Eclesiais de Base – (CEBs), no Oeste Catarinense. As CEBs vão 
concluir a fase de transição da Igreja. O solo cuidado gerou frutos, preparou 
lideranças que assumiram a dianteira das Pastorais Sociais que deram origem aos 
Movimentos Sociais como CPT-MST, CRAB-MAB, CIMI, sindicatos autên-
ticos, Mulheres Camponesas, catequese, ministros extraordinários da palavra e 
eucaristia.

A igreja liderada por Dom José Gomes teve um importante papel para o 
surgimento desses movimentos, para a formação de lideranças. A influência do 
pensamento do Bispo na implantação das CEBs na Diocese de Chapecó, alcan-
çou esse objetivo. Com as CEBs, a Igreja do Oeste Catarinense inaugurou um 
novo modelo eclesial, mais participativo, que favorece o protagonismo dos lei-
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gos, do homem simples da roça, do operário da cidade, reconhecendo o papel 
das mulheres, permitindo outra concepção ministerial e possibilitando maior 
inserção no mundo, com capacidade de situar-se na realidade com o engajamen-
to político e as diferentes formas de inter-relacionamento social. 

 Na Diocese de Chapecó, as CEBs traduziam-se sinais de Deus no novo 
jeito de ser Igreja; desabrochou uma nova eclesiologia do Povo de Deus. As 
CEBs caracterizaram-se como pequenas comunidades, no protagonismo exerci-
do pelos leigos, no modo de celebrar as liturgias, no compromisso com a justiça 
social, pela relação existente entre fé e vida e através da leitura popular da Bíblia, 
realidade torna-se matéria-prima para a teologia. Como toda a teologia, “o prin-
cípio formal é a Revelação ou Palavra de Deus” (BOFF, 1998, p. 124).

Tal qual destaca Boff (1982, p. 201): “Traz-se para dentro das CEBs toda a 
problemática que o povo sofre: desemprego, baixos salários, péssimas condições 
de trabalho, falta de condução e outros serviços básicos”, e assim foi a caminhada 
de implantação das CEBs na Diocese liderada por Dom José.

O período comandado pelo Bispo é denominado de Ação Libertadora 
da Igreja. De acordo com Tedesco (GOMES apud TEDESCO, 1998, p. 46) a 
partir da chegada do Bispo D. José Gomes, a igreja iniciou uma caminhada de 
renovação, “Lentamente, esboça-se um outro modo de ser igreja, voltada para os 
pobres, conforme as orientações da Conferência dos Bispos latino-americanos 
realizada em 1968 em Medellín, na Colômbia”.  

Segundo o Padre Adair Mário Tedesco (2002, p. 88), D. José “Nada ensi-
nou que não estivesse nos documentos clássicos do ensinamento da igreja, como 
os Concílios Vaticano II, de Medellín, de Puebla e as Encíclicas papais.” Na Dio-
cese de Chapecó, a atuação da igreja pode ser destacada em etapas (GOMES, 
apud TEDESCO, p. 47). 

Uma primeira fase, de 1968 a 1974, denominada Pastoral Moderna, en-
frentou as expropriações dos pequenos agricultores, um período de formação 
e conscientização dos fiéis, Grupos de reflexão e surgimento das CEBs. Uma 
segunda se dá de 1975 a 1984, denominada de Pastoral Libertadora, com en-
frentamento ao regime militar. Surgem a CPT – Comissão Pastoral da Terra, 
considerada embrião do MST, e o CIMI – Conselho Indigenista Missionário. 
Um terceiro momento vai reorganizar a pastoral da Igreja Diocesana, no perío-
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do de 1985 a 1992, período em que ocorre a autonomia dos Movimento Sociais 
iniciados no seio da Igreja.

Os Planos de Pastorais foram importantes ferramentas, de forma planeja-
da conduziram a Diocese do Oeste Catarinense a implantação das CEB, com o 
rosto da Igreja liderada por Dom José Gomes. As CEBs, desde seus primórdios, 
compreendem-se como “novo jeito de ser Igreja”, nascidas do povo. Favoreceram 
o protagonismo dos leigos. Estruturam-se em comunhão e participação. Nesse 
sentido, apresentam-se como comunitárias, eclesiais e a partir dos pobres. Os 
Planos de Pastorais orientaram o surgimento das Pastorais, com um maior enga-
jamento dos leigos.

Entre os documentos deixados por Dom José, um contém uma síntese da 
CEB idealizada pelo Bispo para a Diocese de Chapecó, que nortearia a capaci-
tação e o surgimento das lideranças leigas, outros mais com a visão de Dom José 
sobre os diversos pontos contidos nos Planos de Pastorais. Ainda, as conclusões 
de encontros, entre os quais, o das CEBs de 1976, que reuniu lideranças de vários 
estados do país, consolidando líderes que viriam atuar como agentes liberados na 
Diocese, formando novas lideranças leigas. Trabalhamos também com inúmeros 
documentos históricos para além dos Planos de Pastorais, entre os quais, diários, 
cartas, agendas, manuscritos e atas, que nos revelaram as preocupações e ideais 
de Dom José para Diocese de Chapecó.

Uma série de Planos de Pastorais nortearam a caminhada da Igreja Dioce-
sana de Chapecó, no Oeste Catarinense. O Primeiro Plano, denominado de Pla-
no de Pastoral de Conjunto, elaborado pela CNBB é considerado um dos mais 
completos documentos da Igreja no Brasil. O Plano foi adequado a realidade 
regional a partir da intervenção do Clero e a visão do Bispo Dom Wilson Laus 
Schimidt. A partir de 1970 os Planos foram conduzidos pelo Bispo Dom José 
Gomes e levaram a implantação das Comunidades Eclesiais de Base na Diocese.

Dom José Gomes assumiu a Diocese de Chapecó em meio a um contexto 
social de empobrecimento da população, e o êxodo rural em franca expansão. 
Segundo Sader (1991, p. 27-28) os altos índices da inflação ultrapassavam os 
100% em 1964, a concentração da renda se acentua “os 5% mais ricos passaram 
de uma participação no total da renda nacional, em 1960, de 28,3% para 39,8% 
em 1972. No outro extremo da pirâmide, os 50% mais pobres, de 17,4% do ren-
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dimento total em 1960, baixaram para 11,3% no mesmo período”. Essa conjun-
tura trouxe desafios para os Movimento Sociais e populares em todo o Brasil, 
com reflexos no oeste catarinense. Aos grupos militantes da Igreja católica, nos 
anos de 1960 e 1970, os surgimentos das CEBs passaram a ser uma base para os 
Movimentos Sociais de esquerda, que visavam, assim, conseguir atendimento 
para suas reivindicações. 

A Diocese de Chapecó, entre 1968 e 1975, vai viver um momento de tran-
sição. Essa fase é descrita pelos padres Adair Tedesco e Ivo Oro, no documento 
denominado Novos Passos da Igreja Diocesana, enviado como ferramenta de 
formação às lideranças comunitárias. A revisão passava por uma reflexão dos 
modelos de igreja. Tedesco e Oro (1990, p. 03) resgatavam a igreja dos anos de 
1960 e 1970, para projetar a modernização dos Conselhos de Pastorais:

É certo que, antes de 1968, o modelo de Igreja era hierárquica, 
piramidal, tridentino, vindo da romanização da Igreja acontecida 
no século XIX. É bem evidente também que o modelo de igreja 
que prevalece no período de 1968/1975 foi o de uma Igreja Mo-
derna, de fachada atraente, embora no fundo ainda hierarquizada, 
centralizada (TEDESCO; ORO, 1990, p. 03).

A preocupação era com a dependência de muitas paróquias em relação ao 
Bispo e o secretariado diocesano, com o centralismo do padre, com a resistência a 
um engajamento do leigo, da mulher, mesmo depois do fortalecimento da CEBs 
em 1975 “da igreja-rede-de-comunidades nos moldes que se propõem a Teologia 
da Libertação e a eclesiologia das CEBs” (TEDESCO; ORO, 1990, p. 03) 

Dom José assumiu uma Diocese marcada por uma realidade camponesa, 
essencialmente formada por agricultores familiares, caboclos expropriados e 
indígenas na busca da demarcação de terras. Diante do contexto, o Bispo teve 
entre as primeiras ações motivar padres e o povo para, “assumirem uma grande 
renovação” (KUNZLER, 2002, p. 48).

O Segundo Plano de Pastoral, sob a liderança do Bispo Dom José Gomes, 
norteou os primórdios de uma ação gradativa da Igreja Diocesana que culminou 
na segunda metade dos anos 1970 com o surgimento dos Movimentos Sociais 
na Região Oeste: CPT - Comissão Pastoral da Terra, que deu origem ao Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST); a Comissão Regional dos 
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Atingidos por Barragens – CRAB, que deu origem ao Movimento dos Atingidos 
por Barragens – MAB, o Movimento das Mulheres Agricultoras – MMA, pos-
teriormente, transformado em Movimento das Mulheres Campesinas – MMC 
e o CIMI – Conselho Indigenista Missionário (ORO, 1992, p. 13).

Para Poli (1999), “os Movimento Sociais no oeste representaram um novo 
momento dentro da história política do campesinato brasileiro, especialmente 
por trazer na proposta a autonomia destes movimentos, capacitados a intervir 
no jogo político e assim garantir a ampliação de direitos, (POLI, 1999, p. 165).

Segundo Mezzomo (2012) os Movimentos Sociais que marcaram a vida 
da igreja nos anos de 1970 e 1980 são frutos da década de 1960, denominado de 
Cristianismo de Libertação: 

As opções da Igreja ligadas aos Movimento Sociais, durantes os 
anos de 1970 e 1980, conforme Löwy, representavam em parte o 
coroamento de um movimento iniciado no princípio da década 
de 1960, chamado Cristianismo de Libertação. Não sendo restrito 
aos teólogos da libertação ou à chamada Igreja dos Pobres ou Igre-
ja Popular, entre outros termos, a noção de Cristianismo da Li-
bertação tem a vantagem de abarcar em seu entorno movimentos, 
classes e pensadores que têm afinidades e objetivos comuns. Não 
sendo um movimento social integrado e coordenado, sua capaci-
dade estaria em mobilizar as pessoas de diferentes clãs ao redor 
de pensamentos que oferecem resistência ao modelo de produção 
pautado na massificação e alienação (MEZZOMO, 2012, p. 177).

No Cristianismo de Libertação, segundo Mezzomo (2012, p. 177), “a comu-
nidade é um dos valores transindividuais centrais, possuindo um significado tanto 
transcendente quanto imanente, tanto ético/religioso quanto sócio-político”. As-
sim não se tratava de um movimento político-partidário por não apresentar um 
programa partidário definido, nem uma teoria social e econômica, “sua agenda 
ética é dialeticamente fundida com a política” (MEZZOMO, 2012, p 177). 

O papel da Comissão Diocesana na Criação dos Sindicatos

O reflexo da ação pastoral da igreja com as organizações, segundo Ana 
Maria Doimo (KRISCHKE; MAIWARING apud DOIMO, 1986, p. 121), “é 
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observado a partir do estimulo as formas comunitárias de convivência em meio a 
relações tão pessoais e despersonalizadas como as que o contexto urbano e tam-
bém o rural engendra.” Para a autora, a igreja comprometida no Brasil, a exemplo 
da firmada por Dom José na região oeste, foi fundamental para o surgimento dos 
movimentos populares. Para ela, “não há como compreender uma vasta gama 
de Movimentos Sociais sem que se tome em consideração a igreja como sujeito 
organizacional decisivo” (DOIMO, 1986, p. 125).

A igreja, através de uma nova proposta organizativa e de ação polí-
tica, tem sido o principal sujeito organizacional a imprimir o mo-
delo “comunitário” a grande parte dos Movimento Sociais. E a re-
ligiosidade tem sido um dos principais fatores para a aglutinação e 
para a motivação da base social de sustentação desses movimentos 
(KRISCHKE e MAIWARING apud DOIMO, 1986, p. 125).

O Cristianismo da Libertação iniciado nos anos de 1960, com pacto nos 
anos de 1970 e 1980, trabalhou junto a comunidade Cristã uma crítica social e 
moral à injustiça, aumentou a consciência da população, espalhou esperanças 
utópicas e promoveu iniciativas de “baixo para cima” (MEZZOMO apud Löwy, 
2012, p. 177).

O trabalho junto aos pequenos agricultores da Diocese de Chapecó se deu 
através da Comissão Diocesana, embasado na Encíclica “MateretMagistra” do 
Papa João XXIII:

Primeiramente é indispensável que exista o empenho, sobretu-
do por parte dos poderes públicos, em que ambientes agrícolas, 
se desenvolvam, como convém, os serviços essenciais: estradas, 
transportes, comunicação, água potável, alojamento, assistência 
sanitária, instrução elementar, formação técnica e profissional, 
boas condições para a via religiosa, meios recreativos e tudo o que 
requer a casa rural, em mobiliário e modernização. Se faltarem 
nos meios rurais estes serviços, que hoje são elementos constitu-
tivos dum nível de vida digno, o desenvolvimento econômico e o 
progresso social vêm a tornar-se quase impossíveis ou demasiado 
lentos. Donde resulta que o êxodo rural se torna praticamente ine-
vitável e dificilmente se consegue discipliná-lo (Segundo Plano de 
Pastoral apud MateretMagistra, 124, 1969, p. 18). 
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A Modernização dos ambientes agrícolas, segundo Gastal (1997), foi a uti-
lização ou incorporação de novas tecnologias ao processo produtivo:

Define-se como: o estágio econômico, social e político de uma 
comunidade, caracterizado por altos índices de rendimento dos 
fatores de produção (terra, capital e trabalho). 
A mudança tecnológica é entendida aqui como a utilização de no-
vas de novas ´de novas técnicas ou novas tecnologias em qualquer 
processo produtivo, também, busca melhor utilização dos fatores 
de produção, é vista, como uma forma de modernização já que a 
modernidade, fruto do liberalismo econômico, é uma decorrência 
do mercado e está associada, na maioria das vezes, à maximização 
dos lucros (GASTAL, 1997, p. 05).

A encíclica do Papa João XXIII, na Mater etMagistra, número 141, defen-
dia políticas públicas, crédito para agricultura, que promovessem o desenvolvi-
mento :

137 Para se obter progresso econômico harmonioso entre todos 
os setores produtivos, requer-se uma política econômica hábil 
no campo agrícola no que se refere ao regime fiscal, ao crédito, à 
previdência social, à defesa dos preços, ao fomento de indústrias 
complementares e à modernização dos estabelecimentos.
142 Por conseguinte, exige o bem comum que se aplique à agri-
cultura uma política especial de crédito e se fundem institutos de 
crédito que assegurem aos lavradores esses capitais a uma taxa ra-
zoável de juros (Mater et Magistra, 137, 142, p. 82). 

Os documentos foram levados para as Comunidades de Base, como ferra-
menta de formação e conscientização para o enfrentamento da realidade social à 
época (2º PPC 1970, p. 18). O Plano defendia a visão do Papa João XXIII para 
que os ambientes agrícolas se desenvolvessem:

Que exista o empenho, sobretudo por parte dos poderes públicos, 
em que os ambientes agrícolas, se desenvolvam, como convêm, os 
serviços essenciais:
Estradas, transportes, comunicação, água potável, alojamento, 
assistência sanitária, instrução elementar, formação técnica e pro-
fissional, boas condições para a vida religiosa, meios recreativos 
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e tudo o que requer a casa rural, em mobiliário e modernização. 
Se faltarem nos meios rurais estes Serviços, que hoje são elemen-
tos constitutivos dum nível de vida digno, o desenvolvimento 
econômico e o progresso social vêm a tornar-se quase impossível 
ou demasiado lentos. Donde resulta que o êxodo rural se torna 
praticamente inevitável e dificilmente se consegue discipliná-lo 
(2º PPC, p.17-18).

O Segundo Plano de Pastoral também colocou em prática o documento 
“Populorum Progressio, do Papa Paulo VI, que defendia a liberdade, o esforço, a 
vontade do ser humano em crescer:

Dotado de inteligência e de liberdade, é cada qual responsável 
tanto pelo seu crescimento como pela sua salvação. Ajudado, por 
vezes constrangido, por aqueles que o educam e rodeiam, cada um 
sejam quais forem as influências sobre ele se exerçam, permanece o 
artífice principal do seu êxito ou fracasso: apenas com um esforço 
da inteligência e da vontade, pode cada homem crescer em hu-
manidade, valer, mais, ser mais (Segundo Plano de Pastoral aput 
Populorum Progressio, n. 15, 1969, p.18). 

De acordo com o Padre Ivo Oro, a igreja a partir de Dom José Gomes, ti-
nha como missão a defesa do direito e da dignidade da vida humana, anunciar e 
revelar o Reino ou esperança de um tempo melhor, justo e digno:

Na comunidade, a igreja trabalha ainda a dimensão do sonho. Nas 
celebrações se traz presente aquela vida que se busca concretizar e 
ainda não é a plena realidade, mas da qual já se pode provar alguns 
sinais. Com isto a igreja cativa não só a mente, a razão das pessoas, 
mas também o coração. Sonho e sentimento são aspectos vitais na 
convivência e na luta. Reforçar a luta pela transformação social. É 
sobretudo este o papel que os militantes atribuem à igreja (ORO, 
1992, p. 51-52).

Sob a liderança de Dom José Gomes, a Comissão Diocesana projetou uma 
campanha de “mentalização” para formação de sindicatos e sindicalização dos 
agricultores. Eram tempos onde a ditadura militar ocupava os sindicatos:
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Os sindicatos poderiam sofrer intervenção diante de três situa-
ções: no caso da fuga dos dirigentes sindicais, na eventualidade da 
prisão dos seus dirigentes, ou quando os sindicatos fossem objetos 
de intervenção militar resultante de denúncias sobre subversão. 
Após investigação, os interventores deveriam especificar nos seus 
relatórios a existência de atividade subversiva e os problemas fi-
nanceiros causados pelas diretorias. A presença de outros proble-
mas poderia justificar a intervenção, mas, comumente, um proces-
so que não apontasse pelo menos um desses motivos era devolvido 
para maiores análises (NAGASAVA, 2015, p. 107).

A aura de legalidade do processo é desfeita quando se observa que não ha-
via “qualquer critério para a decretação das intervenções nos sindicatos”, sendo 
estas muitas vezes baseadas em burburinhos e fofocas, na articulação patronal 
e na perseguição das forças armadas, e não nas três razões apontadas. A fuga de 
lideranças sindicais, por exemplo, recorrentemente utilizada como subterfúgio 
para iniciar a intervenção, “muitas vezes tinha como pano de fundo, denúncias 
de prisões arbitrárias e torturas” (NAGASAVA, 2015, p. 107-108). 

A palavra de ordem era prender, apreender, intervir e depois informar ao 
Ministério do Trabalho:  

As intervenções eram justificadas por três razões: “os funcionários 
dos sindicatos, federações e confederações haviam desaparecido, e 
o Ministério presumiu abandono dos cargos, intervindo para in-
dicar novos responsáveis; os responsáveis sindicais eram subversi-
vos; ou o comandante militar da região fora obrigado a ‘ocupar as 
instalações para impedir atividades subversivas’” (ALVES, 1985, 
p.70).

Apesar do cenário nacional, com os registros das intervenções na Dioce-
se, os Grupos de Reflexão discutiam a consciência sindical e de classe, de orga-
nização e de luta (FIORENTIN; ORO, 2002, p. 193). A meta era reverter o 
modelo de sindicato que se voltou contra os agricultores. Os sindicatos criados 
na Diocese, na base do Slogan “A união faz a força”, com o passar dos anos, dei-
xaram de atuar na defesa dos interesses e dos direitos dos trabalhadores rurais e 
ocuparam-se em colaborar com os órgãos públicos (FIORENTIN; ORO, 2002, 
p. 192-193).  
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A liderança e atuação de Dom José ultrapassou as divisas da Dio-
cese de Chapecó, bem como do Estado de Santa Catarina, porque 
animava as lideranças de todo o Brasil, formando lideranças for-
tes e comprometidas com a luta, construindo assim as oposições 
sindicais na região e no estado. D. José percebia que o Sindicato 
era pra lutar e não para ser um braço do governo; que com um 
Sindicato forte e combativo se poderia garantir os direitos dos tra-
balhadores (FIORENTIN; ORO, 2002, p. 192-193).  

A equipe trabalhou ainda com apoio dos técnicos da ACARESC para des-
pertar o espírito do associativismo para aquisição de equipamentos para a lida 
de campo capacitação das famílias com cursos técnicos, alfabetização, nas áreas 
de culinária, diversificação da agricultura, mercado de consumo, conservação do 
solo, e formação de lideranças para atuar nos sindicatos, na comunidade, na de-
fesa de direitos (2º PPC, p. 18).

A criação do CIMI na Diocese de Chapecó

A Assembleia Diocesana do Clero de 1974 desenvolveu experiências de 
CEBs, diferenciada das demais Dioceses de Santa Catarina, com maior parti-
cipação dos leigos, à luz da liderança de Dom José Gomes. As ações a partir da 
Assembleia são expressas no Plano de Pastoral construído na Diocese:

A Assembléia Diocesana de 1974 reflete a prática da Diocese de 
Chapecó, começando, já a esta altura, ter um procedimento me-
todológico mais crítico em comparação às demais Dioceses do 
Regional. A Assembléia é, pois, mais dinâmica, mais voltada às 
práticas pastorais, contém claramente uma insistência nas CEBs 
como prática de uma metodologia participativa e reflete o estilo 
peculiar do Bispo Diocesano D. José. Enquanto o Plano Dioce-
sano de Pastoral, imediatamente posterior à Assembléia, reflete 
mais a conjuntura do Regional: é mais técnico, mais teórico, res-
sente-se, ainda, de uma Igreja mais preocupada consigo mesma, 
destaca como metas prioritárias tarefas tradicionais na Igreja, não 
fala absolutamente em CEBs. Não tem a participação das bases. 
Ora, de fato, na prática da Diocese, essa preocupação pelas CEBs 
e pelo trabalho com o povo mais pobre existia, pelos menos num 
grupo significativo de paróquias, conforme consta numa interpre-
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tação desse Plano feito pelo Secretariado Diocesano de Pastoral 
de Chapecó, onde se fala em “projetos específicos de uma ou outra 
comunidade: projeto de serrarias, projeto dos caboclos, projeto 
dos índios, projetos dos bóia-frias” (UCZAI, 2002, p. 79-80).

Ainda em 1974, um fruto do trabalho liderado por Dom José Gomes à 
frente da igreja do Oeste Catarinense é a criação do Conselho Indigenista Mis-
sionário – CIMI. A opção pelo pobre, pelo excluído, levou o Bispo Diocesano 
Dom José Gomes também a atuar na defesa da causa indígena “a luta pela recon-
quista da terra pelos povos indígenas motivou a criação do Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI) em 1974, abrangendo os três estados do sul” (BIANCHI; 
STULP, 2018, p. 165).

Na Diocese de Chapecó, o CIMI vai ser instalado em 1974. Segundo 
Capucci (UCZAI 2002) o ano de 1974, o então Secretário Executivo do CIMI 
(Conselho Indigenista Missionário), o padre jesuíta, Egýdio Schwade, visitou as 
Dioceses e áreas indígenas do sul do país animando as igrejas locais a assumirem 
a pastoral à luz da Teologia da Libertação:

Em todo o país, não eram muitos os Bispos dispostos a assumir o 
profetismo da causa indígena, que nos desafiava a desvestir a an-
tiga armadura dos conquistadores e rever alguns conceitos. Pode-
riam esses povos primitivos nos ensinar alguma coisa? Quais eram 
as Boas Novas que deveríamos anunciar a eles? Possuem religiões?
Na Diocese de Chapecó, a nova proposta de pastoral indigenista 
encontrou solo fértil. Além de Dom José, dois seminaristas se con-
tagiaram pela maneira apaixonada daquele jesuíta falar dos índios 
e das mudanças que precisavam ser feitas em nossa prática pasto-
ral junto a eles. Egon Dionísio Heck e Lothário Thiel decidiram 
incorporar-se ao grupo de seminaristas integrados ao CIMI para 
iniciar o trabalho de levantamento da realidade indígena no sul do 
Brasil (UCZAI, 2002, p. 267). 

Em 1974, segundo o CIMI, existia apenas uma área indígena na Diocese, 
a Xapecó, no atual município de Ipuaçú. Contudo, eram muitos os índios que 
habitavam a região oeste, desprovidos de terra. Assim, diante do compromisso 
combativo frente à realidade da exclusão, das demarcações e da falta de política 
para contemplar os índios do sul do Brasil, Dom José ao lado dos Bispos de Fre-
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derico Wesphalen no Rio Grande do Sul, Dom Bruno Maldaner e de Palmas no 
Paraná, Dom Agostinho José Sartori, vão realizar um encontro em Frederico 
Wesphalen, com representantes dos povos indígenas Kaingang, Terema, Xa-
vante e Bororo, com a finalidade de pensar uma Pastoral Indígena especial para 
os estados do sul. No encontro, os Bispos também tomaram conhecimento dos 
problemas que atingiam as comunidades indígenas do estado gaúcho, envolven-
do as aldeias. A principal problemática, segundo documento enviado, datado 
de 22 de outubro de 1975, é a terra. Uma carta foi enviada ao governador do 
Rio Grande do Sul, assinada pelos três Bispos, na qual defendem a recuperação 
progressiva de todas as áreas de terras dos índios, com a retirada de latifundiários 
e arrendatários que ocuparam as terras indígenas, e que resolvam a situação dos 
agricultores intrusos pobres, através de uma reforma agrária. De acordo com o 
documento, denominado Carta em defesa dos Índios do Sul – 1975, a FUNAI 
mantinha “grandes projetos agrícolas e serrarias nestas áreas indígenas, auferin-
do daí grandes somas de dinheiro sem que esses lucros revertam para as respec-
tivas comunidades indígenas”. O documento sugere que parte, 45% do lucro da 
produção retirada das terras indígenas, seja aplicada em projetos nas aldeias in-
dígenas. 45% se destine à reinversão em projetos de outras áreas indígenas e 10% 
seja para a FUNAI (Carta em defesa dos Índios do Sul, 1975). 

Diante do trabalho a frente do CIMI na Diocese de Chapecó, Dom José 
foi eleito Presidente Nacional do CIMI, em 1979: 

Encontrei a área Indígena de Xanxerê, tremendamente explora-
da. Índios na extrema miséria e totalmente exploradas suas áreas. 
Pinheiro e madeiras de valor retirados de suas áreas. Coloquei um 
sacerdote para trabalhar junto aos índios e defendê-los ( D. JOSÉ 
GOMES apud KUNZLER, 2002, p. 50).

A causa indígena foi assumida por Dom José Gomes. Segundo Capucci 
(2002, p.272) o Bispo teve a disposição e perseverança em sair na defesa dos 
índios instalados na Diocese, que enfrentavam a resistência do capital às demar-
cações das terras. 
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CEBS:
berço das Pastorais Sociais da Diocese de Chapecó

O Plano de Pastoral de 1975, encontrado nos arquivos de Dom José Go-
mes, na Mitra Diocesana, traz muitas anotações do Bispo, contendo recomenda-
ções e análises que contemplamos em nosso trabalho. O Plano de Ação das Igre-
jas em Santa Catarina definia como metas a realização da missão da igreja pelo 
anúncio do amor no Espírito de Cristo, em atitude de serviço à humanidade, que 
Dom. José em suas anotações acrescentava, “de que seria o Cristão fazendo com 
que o homem vivesse na tríplice missão, com uma dose de globalidade, filho, 
irmão, senhor” (PDP, 1975, p. 01).

Outra Assembleia Diocesana do Clero foi realizada em fins de 1975. Com 
maior ênfase no compromisso do leigo junto à comunidade, assumindo o prota-
gonismo e a militância. O Plano reforçou todas as metas, linhas e ações do Plano 
de 1974. O diferencial da revisão do plano foi o foco explícito na implantação 
das CEBs – Comunidades Eclesiais de Base, com base na figura do leigo e no sur-
gimento de lideranças de militantes (PDP, 1976, p. 01). “Os leigos até então con-
ceituados como clientes e massa de manobras tornam-se protagonistas diante de 
inúmeras injustiças que estavam vivendo” (BIANCHI; STULP, 2018, p. 165).

O Plano Diocesano de Pastoral de 1975 (p.08) também implantou a Pas-
toral da Ação Social, com uma equipe responsável em realizar levantamentos da 
realidade social junto as paróquias. Também foram subdivididos núcleos dentro 
da Pastoral Ambiental, sendo urbano, rural, serrarias, caboclos e indígenas. Uma 
equipe liderada pelo Bispo Diocesano Dom José Gomes foi formada para con-
duzir o Plano Diocesano com a adesão do clero, religiosos e religiosas em torno 
do projeto de Igreja do Bispo Dom José Gomes

Já o Plano de Pastoral lançado em 1976 aprofundou um trabalho de cons-
cientização e formação de liderança, reforçou a ação dos Grupos de Reflexão, 
tendo como prioridade o empoderamento das lideranças e fortalecimentos das 
organizações populares que darão origem aos Movimento Sociais na Diocese.

Na Diocese de Chapecó, as Comunidades Eclesiais de Base vão surgir do 
seio da igreja voltada também à dimensão social e política, com preocupações 
e participação na luta do povo, na organização e formação e de lideranças que 
interferiram na história da Região Oeste:
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Para compreender os traços sociais e políticos das comunidades de 
base faz-se necessário considerar, previamente, o caráter libertário 
que a fé cristã assumiu nas comunidades. Sabemos que a religião 
cristã, na história do ocidente e, de forma particular, na época da 
colonização ibérica do continente e mesmo em períodos mais re-
centes, servira de aparelho ideológico de legitimação dos poderes 
dominantes (BOFF, 1986, p. 96).

A partir das CEBs, o surgimento das lideranças que vão integrar as pasto-
rais sociais e, posteriormente, a militância de Movimentos Sociais e Sindicais, 
reagiram à realidade econômica e social instalada na região, a partir da segunda 
metade dos anos de 1970. Naquela conjuntura, a igreja organiza a Comissão Pas-
toral da Terra, que marcou presença junto às diversas lutas dos trabalhadores ru-
rais. A Igreja liderada por Dom José Gomes vai contar com a atuação de centenas 
de comunidades que buscavam integrar a fé com a vida e a atuação na sociedade:

A formação recebida na esfera pastoral, pelas lideranças das comu-
nidades cristãs e das diversas pastorais, foi decisiva para mudar a 
compreensão quanto ao sentido da vida e à necessidade de inter-
ferir na sociedade. Acrescente-se a isto a motivação de fé para se 
engajar no “projeto de Deus” e a reflexão sobre a própria prática 
que foi desencadeada. Como se sabe, a Igreja popular desenvol-
veu todo um trabalho pra reler e reinterpretar a proposta de Deus 
contida na sagrada Escritura, descobrindo nela os princípios para 
um projeto histórico. Muitos cristãos se engajaram na construção 
desse “projeto” (ORO, 1992, p. 16).

A experiência das CEBs levam a autonomia às pessoas, para que vejam com 
seus próprios olhos, pensem com suas próprias cabeças, falem com suas próprias 
bocas e andem com seus próprios pés:

Alguns grupos são fundados e incentivados nos estágios iniciais 
por leigos das CEBs estabelecidas. Muitos grupos conduzem suas 
próprias liturgias e grupos de discussão da Bíblia. Quase todos 
relatam o esforço de articular valores e experiências locais à luz 
do que é apreendido das discussões bíblicas. Muitos relatam uma 
variedade de atividades organizadas pelas CEBs nas suas vizinhan-
ças: projetos de moradia para os sem-casa, a construção de clubes 
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de mães e postos de saúde, a coleta de informações sobre proble-
mas locais (IRELAND, 1986, p. 157).

Os pronunciamentos de Dom José Gomes

A igreja como instrumento de libertação a partir do engajamento dos leigos 
libertos, ou seja, capacitados, conscientes. Para Boff (1986), a libertação ocorre 
quando o povo é capaz de interpretar as contradições da sociedade. O Bispo 
caminhava junto à sua Diocese, estava atento as transformações, ouvia clero e 
rebanho. E assim os leigos, frutos das CEBs se engajaram no movimento sindical 
e também na CPT, “produzindo nova consciência e organização dos trabalha-
dores rurais”. 

Entre os meios adotados pelo Bispo, a realização das Assembléias Diocesa-
nas. Segundo Mezzomo (2009, p. 158) “A assembleia devia ser o momento final 
de uma reflexão que se iniciava nas capelas e comunidades”. Dom José Gomes 
adota na organização de sua igreja, na relação entre o Bispo, clero e as lideranças, 
uma política que Mezzomo (2009, p. 15) denomina de “assembleísmo”. 

De acordo com Tedesco (2018, p. 91), a linguagem utilizada por Dom José 
Gomes junto às comunidades era muito simples, e marcou a presença do Bis-
po em todas as localidades. Embora com uma postura associada à Teologia da 
Libertação, do Frei Leonardo Boff, Tedesco (2002, p. 88, 89) destaca que o D. 
José não tinha uma teologia elaborada, não possuía uma obra específica que o 
influenciasse. O Bispo tinha acesso aos principais pensadores da América Lati-
na, que lhe serviam de intuições e pistas práticas. Dom José deu testemunho do 
Evangelho que acreditava, sua linguagem encontrou eco junto ao rebanho e ao 
clero. As frases de efeito de Dom José Gomes ecoaram na região oeste catarinen-
se. Seus pronunciamentos influenciaram o pensamento da região oeste, berço de 
Movimento Sociais que modificaram a realidade regional com ampla repercus-
são no estado e no país:  

Eu estou instigando a luta pela vida digna. Luta de cidadão. Luta 
de alguém que realmente sabe honrar a sua dignidade e fazer-se 
respeitar na sua dignidade e fazer-se respeitar na sua dignidade, 
na sua vida (Entrevista de D. José Gomes concedida ao Jornalista 
Sandro Santos, na Rádio Super Condá, outubro de 1990).
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Os pronunciamentos de D. José eram como ferramenta de conscientiza-
ção. Para Lovera (2013) as palavras pronunciadas pelo Bispo tinham o poder 
de politizar o receptor, o ouvinte. “Dom José tinha o dom da palavra. Até hoje 
suas pregações estão à flor da pele de muitos militantes. Elas sempre incidiram 
diretamente no contexto em que vivia o povo oprimido nas comunidades de 
agricultores, de caboclos, de povos indígenas, de operários explorados nas cida-
des” (LOVERA, 2013, p. 26).

Para Orlandi (2007, p. 46) um dos pontos fortes, ao considerarmos o dis-
curso, as palavras de D. José é re-significar a noção de ideologia a partir da con-
sideração da linguagem, “A ideologia faz parte, ou melhor, é a condição para 
constituição do sujeito e dos sentidos. O indivíduo é interpelado em sujeito pela 
ideologia para que se produza o dizer”:

Sua característica comum é a de dissimular sua existência no in-
terior de seu próprio funcionamento produzindo um tecido de 
evidências “subjetivas”, entendendo-se “subjetivas” não como “que 
afetam o sujeito” mas, mais fortemente, como “nas quais se cons-
titui o sujeito” (PÊCHEUX 1969 apud ORLANDI 2007, p. 46).

Para Pêcheux a ideologia é a matriz do sentido: as palavras, expressões, pro-
posições, mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as 
empregam, o quer dizer, que elas adquirem seu sentido em referência a essas po-
sições, isto é, em relação às formações ideológicas (PÊCHEUX, 1990, p. 160).

Um discurso pode transformar o ser humano e ajudar na formação de lide-
ranças, esse era um dos principais pensamentos de Dom José, expresso em suas 
homilias e testemunhos junto às comunidades. As manifestações sobre a preo-
cupação com a comunidade, com a conscientização de seu rebanho orientado na 
direção dos problemas sociais, econômicos e políticos eram uma constante nos 
discursos de Dom José Gomes. O Bispo despertava as lideranças para a necessi-
dade de se organizarem para transformar a sociedade.  A proposta era de formar 
e transformar o ser humano, com consciência de si, as relações que vivia. Suas 
palavras tiveram uma característica duradoura, pessoas se envolveram em movi-
mentos, viveram uma vida em torno da defesa da vida digna e da justiça social.

A formação de lideranças populares foi uma preocupação constante de 
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Dom José Gomes. A proposta do Bispo encontrou terreno fértil no seio das co-
munidades da Diocese de Chapecó, o novo jeito de relacionamento com os fiéis 
católicos, cativou e motivou as lideranças. A consolidação da proposta de Dom 
José Gomes, a formação de lideranças populares a partir dos círculos bíblicos, 
dos grupos de reflexão, a abertura da igreja para o protagonismo das lideranças 
leigas, dava início a um trabalho de transformação da história do Oeste, com o 
surgimento das Comunidades Eclesiais de Base e dos Movimentos Sociais. As 
palavras de Dom José faziam as lideranças refletir e sonhar, buscar uma utopia, e 
davam o rumo, o caminho a seguir na busca da qualidade de vida.

Considerações finais

A Igreja liderada por Dom José optou, assumiu e empoderou o pobre. Pes-
soas humildes se transformaram em lideranças de pastorais, nos sindicatos, e 
Movimento Sociais surgidos no Oeste Catarinense, CIMI, MST, MAB, MMC. 
Para Dom José Gomes a Igreja era o “povo de Deus”, a quem ele amou e traba-
lhou para que fosse liberto e assumisse a tarefa evangelizadora nas diferentes pas-
torais criadas na Diocese. Atuou embasado nas decisões do Concílio Vaticano II 
e das Conferências Episcopais, que levaram a uma nova Igreja; uma Igreja como 
povo de Deus, aberta à colegialidade episcopal; lugar e participação da mulher, 
do trabalhador, do leigo na Igreja; estrutura paroquial; instâncias de participa-
ção na Igreja. Era preciso a organização para uma caminhada segura, consciente, 
para uma maior fidelidade à sua identidade, vocação e missão como Igreja.

Dom José não deixou duvidas a quem defendia, e a defesa era de índios, sem 
terra e os pequenos agricultores excluídos do processo econômico. O testemu-
nho do Bispo foi no sentido de libertação, de mostrar o caminho da organização, 
de provocar a participação nos espaços da sociedade, sindicatos, na política, no 
trabalho, no conhecimento técnico.

As ações do Bispo Dom José Gomes também interferiram nas transforma-
ções econômicas que mudaram o cenário do oeste catarinense. O Bispo esteve 
atento as necessidades da região no início da década de 70, quando o oeste bus-
cou a tecnologia para as propriedades rurais. Foi na década de 1970 que a região 
oeste catarinense passou por transformações econômicas, sociais e políticas. No 
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início do processo de industrialização, baseada na agroindústria, a crise do mo-
delo agrícola tradicional era o retrato da região. O surgimento dos Movimentos 
Sociais, o sindicalismo autêntico a partir de lideranças conscientes e capacitadas, 
contribui para a organização dos pequenos agricultores, o associativismo.

Os Planos de Pastorais foram as ferramentas teóricas, nas quais foi pla-
nejada passo a passo a caminhada da Igreja da Diocese de Chapecó. Os Planos 
atenderam a um pedido do Próprio Papa João XXIII, para que considerando a 
realidade do continente, indicassem medidas a curto, médio e longo prazo, no 
campo de ação pastoral da Igreja. E a Diocese de Chapecó, sob a liderança de 
Dom José Gomes, o fez. Sabiamente foram atualizados os planos, considerando 
os avanços obtidos a cada passo. Dom José encontrou na Diocese um clero dis-
posto a caminhar junto, e não tardou para através dos Círculos Bíblicos e Grupos 
de Reflexão construir comunidades de base, para avançar na conscientização do 
povo, para formar líderes capazes de provocar mudanças, lutar por justiça social.

A partir da concepção de “Povo de Deus”, concebida à Igreja pelo Concílio 
Vaticano II, percebemos, nas CEBs, a recepção viva e criativa deste novo modo 
de ser Igreja. Com as CEBs a Igreja se fez base, temos o protagonismo dos lei-
gos, a aproximação com os movimentos populares e a sintonia entre as CEBs e a 
instituição eclesial. Aflora-se a vivência ministerial da Igreja em tal organização. 
Revelam-se aspectos teológicos e pastorais referenciais para as comunidades a 
partir dos encontros de Círculos bíblicos e grupos de reflexão, que abrangem 
aspectos ligados à espiritualidade, à comunhão, à participação, ao ecumenismo, 
ao diálogo interreligioso, ao profetismo e ao compromisso social. Todos esses 
aspectos contribuem para a viabilidade das CEBs.

Na Diocese de Chapecó, o Clero foi um solo fecundo para as CEBs.  O 
Clero animou o surgimento das Comunidades Eclesiais de Base. Trabalhou no 
surgimento de novas lideranças e colaborou para os leigos assumirem o prota-
gonismo na comunidade. A figura do Bispo esteve próxima das comunidades. 
Os leigos tiveram fácil acesso a Dom José e as decisões na Igreja contaram com a 
participação dos fiéis.

A comunidade eclesial não era algo secundário e opcional na vivência nem 
era algo que existia em função de si mesma, era preciso animar e fortalecer as co-
munidades existentes e criar novas comunidades como lugar de oração, de vida 
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fraterna e de compromisso com os pobres. Dom José Gomes, adepto da Teologia 
da Libertação, trilhas os caminhos defendidos na atualidade pelo Papa Francis-
co, para uma Igreja Missionária. Como saída, era preciso descentralizar a Igreja 
dela mesma na direção das periferias sociais e existenciais, sair das sacristias e 
dos templos; o mundo sofredor (os calvários) é o lugar natural da Igreja e de sua 
missão. A descentralização das estruturas da Igreja significava desparoquializar 
a Diocese. Romper com a clericalização. Favorecer maior participação entre os 
fiéis. Edificar a Igreja de modo ministerial. Ratificar a opção pelos pobres. For-
talecer a comunhão eclesial. Ampliar a força carismática da Igreja a serviço da 
missão.

Dom José foi ao encontro de sua Igreja. O perfil da Igreja pós Concílio 
Vaticano II era de ira aos pobres, assim fazer com que o pregador do evangelho 
fosse até os marginalizados, e Dom José fez isso explicitamente.

Foram 30 anos a frente da Diocese de Chapecó, suas ideias, seus ideais, suas 
palavras, seus ensinamentos, resistem no seio da comunidade regional, são lide-
ranças de Movimento Sociais, comunitárias, que seguem a caminhada de Povo 
de Deus. 
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A Igreja Católica é comumente apontada como uma agente deci-
siva para a consolidação da chamada Reabertura Democrática no Brasil, formali-
zada em 1985. Entremeio aos questionamentos ao Regime Ditatorial Civil-Mili-
tar, foi no interior dessa instituição que surgiram e se consolidaram importantes 
movimentos sociais e organizações partidárias. Em função das dramáticas con-
dições sociais que se apresentavam no país, os agentes da Igreja, fossem eles lei-
gos, padres, bispos, foram envoltos pelos campos de força política, bem como 
por suas demandas específicas.

De antemão, algumas marcações são importantes. A relação entre Igreja 
e Estado no Brasil sofreu redefinições substanciais desde o início da Ditadura, 
em abril de 1964. De uma apoiadora contumaz ao Golpe, do final da década de 
1960 em diante, sobretudo em função das denúncias contra o Regime e as suas 
ineficiências, um número significativo de agentes da Igreja oscilou da adesão à 
uma gradual postura de contestação. Dado que o Brasil é um país de dimensões 
continentais, as pautas e a intensidade dos reclames também variaram em função 
dos diferentes lugares, interesses, atores sociais e graus de organização política. 
Nesse sentido, convém lembrar que, a despeito da designação institucionalmen-
te generalista “Igreja Católica”, foram setores específicos do clero e do laicato que 
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se engajaram nas diversas frentes de questionamento às políticas do Governo 
Ditatorial Civil-Militar.

Dada amplitude histórica da Igreja Católica, temporal e politicamente, 
essa característica é constante, tanto no Brasil quanto no mundo todo. Tal como 
o historiador e sacerdote João Batista Libânio afirma, a Igreja se move na medida 
em que os seus coletivos internos reagem ao mundo social – ainda que mui-
tos desses neguem. Grosso modo, alguns são mais propositivos, algo que muitas 
produções histográficas definiram como “progressistas, outros são mais reativos, 
ou “conservadores”. Embora ambas as categorias ainda se revelem úteis, servem 
pouco para compreender o terreno movediço que é a ação da Igreja Católica no 
mundo concreto.

Sendo mais preciso, nota-se que tal instituição move-se em função de “con-
sensos provisórios”, “estratégias de resistência” ou de adequação, que são delinea-
dos face às relações de força presentes em cada contexto histórico. Assim, a Igreja 
“comporta-se dentro de determinado cenário, num duplo movimento. Ad intra, 
ela organiza sua própria vida. Ad extra, tece relações com o mundo político-eco-
nômico, cultural e religioso circundante” (LIBÂNIO, 2001, p. 13). Tais balizas 
conceituais serão de grande valia para pensarmos a criação da Comissão Pastoral 
da Terra no Paraná, doravante escrita como CPT, bem como o lugar de Dom 
Agostinho nesse processo todo.

O caso do Paraná é providencial no sentido de pensar esses parâmetros 
conceitos na prática. Composto por um corpus eclesial católico que até o final da 
década de 1960 era hegemonicamente determinado por uma plataforma rigida-
mente tradicionalista, a Igreja Católica local vivencia uma década de 1970 muito 
agitada politicamente. Nesse momento, exacerbaram-se as contradições sociais 
no Estado, sobretudo às relativas à posse da terra, ao êxodo rural. As evidentes 
exclusões advindas disso fizeram as bases sociais agitarem-se, o que fez incidir 
demandas sobre a Igreja e os seus dirigentes. Por vários fatores, Dom Agostinho 
José Sartori, escolhido para o cargo de Bispo da então Diocese de Palmas1 em 
1970, se viu envolvido nesse turbilhão de acontecimentos e, portanto, trata-se 
de um exemplo para se pensar as tensões que se apresentavam.

1  A Diocese atualmente encontra-se sob uma sede dupla, desdobramento ocorrido em janeiro de 1987. 
Anteriormente, desde dezembro de 1933, o centro administrativo encontrava-se apenas em Palmas.
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Dom Agostinho:
da formação seminarística ao episcopado

José Benito Sartori, nome de batismo de Dom Agostinho, nasceu em 29 de 
maio de 1929, sendo o décimo filho de uma família de onze irmãos. Em 1918, a 
sua família mudou-se da região da Serra Gaúcha, onde viviam em uma colônia 
de imigrantes italianos, para a comunidade de Linha Bonita, região do Vale do 
Rio do Peixe, então município de Campos Novos-SC2. Os seus avós, tanto ma-
ternos quanto paternos, eram imigrantes italianos, todos vindos da região do 
vêneto. Os registros indicam uma família de perfil católico fervoroso, algo tido 
como muito importante nas comunidades em que eles se inseriram, pois algo 
visto como um signo identitário da “italianidade”. 

Foi em função disso que José Benito teria começado a se envolver com o 
ambiente da Igreja. Conforme memórias pessoais, empolgava-lhe a beleza do es-
paço, da música e dos paramentos. A inserção na vida religiosa também se apre-
sentava como uma forma alternativa de vida, para além da vida laboriosa da roça. 
Foi ao perceber essa afinidade que o Capuchinho Constantino de Celore, Frei 
de origem italiana responsável pela paróquia de Capinzal-SC, convida-o para 
ingressar no Seminário, o que ocorreu quando ele tinha apenas 9 anos. O semi-
nário Capuchinho para o qual ele foi enviado ficava em Almirante Tamandaré, 
aproximadamente 450 Km do seu local de origem (DIOCESE  DE  PALMAS/
FRANCISCO  BELTRÃO, 2008, p. 233).

Quando ingressou no seminário, José Benito entrou em contato com um 
modelo de formação bastante rígido, o qual não era uma exclusividade da Or-
dem dos Capuchinhos. A principal diretriz era a clausura, o isolamento em rela-
ção ao mundo externo e aos seus supostos “vícios” a partir de uma ética calcada 
no “controle sobre o seu comportamento espiritual, físico e emocional” (SER-
BIN, 2008, p. 29). O afastamento deveria ser total, até mesmo da família, em 
acordo com diretrizes que a Igreja mantinha desde a conclusão do Concílio de 
Trento, em 1564 (TAGLIAVINI, 2007, p. 40). Para se ter uma ideia, de abril 
de 1939 a agosto de 1952, quando ele foi ordenado sacerdote, José Benito foi 
ao encontro dos seus apenas uma vez, por ocasião da morte do seu pai. No caso 

2  Atualmente, a comunidade pertence ao município de Ouro-SC.
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dos Capuchinhos ainda havia um padrão social relacionado à traços caracterís-
ticos: a manutenção da barba, o uso permanente da batina e a abnegação de si 
mediante a troca do nome pessoal, o que ele fez em dezembro de 1944, quando 
nas primeiras profissões solenes. Com esse ritual, José Benito Sartori passa a ser 
Frei Agostinho Maria de Capinzal da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos.

Após a sua ordenação, Frei Agostinho mostrou-se bastante ativo, tanto na 
comunidade interna capuchinha quanto nos ambientes da Cúria Diocesana de 
Curitiba. Devido ao seu estilo pessoal, apresentado nas fontes como “comunica-
tivo”, “aguerrido” e duro nos embates argumentativos, ele iniciou a sua carreira 
docente ainda durante o curso de Teologia, realizado em regime de internato, 
em Curitiba. A combatividade, aliada à sua habilidade nos debates, conferia-lhe 
predicados considerados importantes para a Igreja desde o Concílio de Trento. 
A partir esse evento a instituição posicionou-se reativamente a todos os elemen-
tos que representavam a modernidade, mais precisamente o Protestantismo, o 
naturalismo e, mais tarde, o materialismo. Essa Igreja combativa radicaliza o seu 
discurso durante o século XIX e tenta fortalecer o ideal da Tradição mediante 
um conjunto de reformas apresentadas como “romanizadoras”3. Um dos princi-
pais eixos de ação era a tentativa de atrair para o Brasil congregações estrangeiras, 
pois essas estariam mais próximas da formação europeia e afastadas dos vícios 
locais.

O ambiente católico de Curitiba, onde José Benito se inseriria em 1939, foi 
especialmente permeável às medidas ditas restauradoras. No final do século XIX 
a cidade era considerada como anticatólica pelo episcopado. Nela havia muitos 
adeptos do Espiritismo, Protestantismo, além da presença da Maçonaria e de in-
telectuais positivistas (MARCHI, 2013, p. 140). Quando a Diocese de Curitiba 
foi criada, em abril de 1892, cujo território inicialmente abrangia os estados do 
Paraná e Santa Catarina, havia apenas 68 padres para atenderem a espacialidade 
de 295.458 km² (CHIQUIM, 2005, p. 114). Buscou-se primeiramente viabili-

3  Por Romanização entende-se o conjunto de medidas implementadas a partir do final do século XIX pela 
Igreja Católica brasileira. Partidas dos bispos, o principal propósito foi o enrijecimento das diretrizes forma-
tivas, tanto sacerdotais, quanto leigas, no sentido de aproximar o catolicismo praticado no Brasil, o qual tido 
como pouco profundo teologicamente, supersticioso e imediatista, da oficialidade emanada diretamente de 
Roma. Os seminários eram os lugares no quais esse programa deveria ser iniciado, pois muito do sucesso 
dependia da transformação de “clérigos mundanos, politizados e sexualmente ativos em um quadro de pasto-
res socialmente superiores, essencialmente apolíticos e moralmente irrepreensíveis” (SERBIN, 2008, p. 29).
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zar a fundação de seminários, atrair congregações estrangeiras para comandá-los 
e assegurar as condições para o oferecimento da catequese em todo o território 
da circunscrição. Os Capuchinhos Vênetos, ramo da Congregação que aceitou 
José Benito nas suas fileiras, foi convidado para vir ao Paraná, em janeiro de 
1920, com vistas a enfrentar essas dificuldades (FEDALTO, 1958, p. 226-227). 
Devido à falta de sacerdotes ser constante em várias dioceses, em julho de 1936 
esse grupo assume a Paróquia de Capinzal, sob o convite de Dom Daniel Hostin, 
primeiro Bispo de Lages-SC, Diocese erigida em janeiro de 1927.

Temos aí as diretrizes e intersecções que, em linhas gerais, estabeleceram 
o perfil formativo de Frei Agostinho de Capinzal. Os desafios do sacerdócio, 
porém, eram tidos como muito maiores. Quem assumisse a condição de pa-
dre deveria ser capaz de enfrentar toda uma série de intempéries enquanto as 
vivenciava. Por seu turno, acender na carreira eclesiástica significava adaptar-se 
aos ritmos próprios da vida extramuros, algo que o regime da clausura não pro-
porcionava. Aos egressos, havia apenas miragens do que o dia-a-dia ofereceria. 
Nesse ínterim, a personalidade de Frei Agostinho se impôs, algo que colaborou 
para que a sua Fraternidade o escolhesse para ser o professor titular de Direito 
Canônico e, para tanto, ir licenciar-se nessa área em Roma, onde ele estudou de 
setembro de 1958 até o início do ano de 1961. Segundo ele, conforme mencio-
nado em várias fontes, os estudos não foram tão difíceis quanto ele imaginava. 
O que teria lhe marcado dessa experiência de estudos foi o ambiente político 
complexo do país já que naquele momento as disputas advindas do Pós-Segunda 
Guerra mostravam-se latentes. Na realidade, diante do mundo “bipolar” que se 
afirmava, a Cúria Romana se posicionou de forma óbvia. Para o papado, o Co-
munismo Soviético representava tudo o que deveria ser evitado e combatido, 
pois uma expressão clara do materialismo ateu (AZZI, 1994, p. 8-9; RODE-
GHERO, 2017).

Ao retornar de Roma, Frei Agostinho ascendeu de maneira excepcional em 
sua carreira eclesiástica e a intensa década de 1960 colaborou com isso. A come-
çar, em 1959, quando Frei Agostinho ainda estava na Itália, o Papa João XXIII 
anuncia a convocação de um concílio. O Vaticano II começaria em outubro de 
1962 e, não sem resistências conservadoras, logo nos seus primeiros encontros 
observa-se a afirmação de um novo cenário da Igreja, mais aberto ao diálogo 
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com o mundo contemporâneo e comprometido com o ideal de afastar-se da po-
sição defensiva e reativa que assumira em Trento, 400 anos antes. Para além de 
qualquer interpretação revolucionária, o que sobressai do evento é uma Igreja 
que se reconhece enquanto “agente na história” e, portanto, capaz de refazer-se, 
aprender. Sobressai uma instituição que passa a trabalhar com a noção de “povo 
de Deus”, de comunidade congregante capaz de participar dos rituais. Disso vem 
as mudanças nos ritos das missas, que passaram a ser celebradas em língua local 
e de frente para público. Em face dessas modificações, vários setores perceberam 
que a Igreja não necessariamente seria uma agente passiva em relação à realidade 
social, mas que também poderia ser ativa e transformadora. Nesse ínterim, e a 
partir de ideias anteriores, as Comunidades Eclesiais de Base – CEB’s –, conso-
lidam-se em todo o território nacional4.

No Brasil, que vivenciou um período disciplinador desde o final do século 
XIX, as novas possibilidades foram recebidas com muito entusiasmo por gran-
de parte dos novos seminaristas e até mesmo padres (BEOZZO, 2001, p. 249; 
FREITAS, 1997, p. 65). Contudo, a despeito do entusiasmo de muitos, os cho-
ques foram sentidos, pois muitos agentes da Igreja abandonaram a vida sacerdo-
tal por entenderem que “a essência” da Igreja havia sido perdida. É entremeio a 
esse ambiente eclesial complicado que Frei Agostinho assume a presidência da 
Confederação dos Religiosos do Brasil – CRB – sessão Paraná, no final de abril 
de 1964. Foi a partir do trabalho nessa entidade que ele se aproxima do corpus 
episcopal do Paraná, algo que, em setembro desse mesmo ano, resulta na escolha 
do seu nome para ser o primeiro subsecretário da recém criada Regional Sul-II 
da CNBB5.

O trabalho de Frei Agostinho na CRB foi árduo. Naquele momento havia 
muitos problemas pendentes na Igreja do Paraná. Entre esses, o principal era 
acomodar as mudanças, proposições e impulsos advindos do Vaticano II entre 
os religiosos; também era urgente tentar aumentar o número de membros do 

4  Destacam-se a Catequese Popular em Barra do Piraí-RJ, as ações do Movimento de Educação de Base 
para jovens e adultos em Natal-RN e, a partir de 1960, o Movimento para um Mundo Melhor (MMM) 
(TEIXEIRA, 1988, p. 111-113).
5  Dois meses depois, Frei Agostinho opta por renunciar ao cargo. Para isso ele alegou ser incapaz de condu-
zir simultaneamente a CRB e o secretariado da CNBB. Para o seu lugar foi nomeado o Padre Pedro Antônio 
Marchetti Fedalto, que dois anos depois seria Bispo-Auxiliar de Curitiba e, em dezembro de 1970, passaria 
a ser Arcebispo de Curitiba.
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clero, tanto masculino quanto feminino; havia dificuldades na comunicação en-
tre os religiosos e religiosas, o que era gerado em grande parte pelo modelo de 
formação; por fim, existia uma grande dependência deliberativa em relação aos 
bispos. Em síntese, emergia uma Igreja que lançava questionamentos a si própria 
e ao mundo exterior. Ao mesmo tempo, havia as congregações, cada qual com o 
seu modo histórico de ser. Entre os capuchinhos, por exemplo, Frei Agostinho 
teve de acomodar debates a respeito de se a manutenção das barbas deveria ser 
voluntária ou obrigatória. Não apenas, pois discutiu-se se a batina e as sandálias 
deveriam acompanhar os freis permanentemente ou só em determinados mo-
mentos. A questão fundamental era sobre o que seria essencial ou acessório ou 
até que ponto haveria um “jeito de ser” capuchinho, algo pacificado apenas em 
1968, com a revisão das constituições da Ordem (D’ALATRI, 1998, p. 161).

Tendo em vista esse cenário de dúvidas entre praticamente todos os grupos 
religiosos, durante o seu mandato ele empreendeu uma série de eventos pelo Pa-
raná. Um desses foi extremamente marcante, sendo ele o I Congresso Paranaense 
de Religiosos, ocorrido em Curitiba entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro de 1965. 
Segundo a documentação consultada, pela primeira vez reuniram-se para deba-
tes membros de todas as congregações atuantes no Estado. Após o encontro, 
Frei Agostinho dedicou-se a viajar pelo Paraná, a conversar com os provinciais 
das diferentes congregações e a acompanhar a forma como as reformas concilia-
res vinham sendo implementadas. Durante esse percurso, sem dúvidas, a palavra 
“equilíbrio” foi a mais pronunciada por ele, o que demonstra a sua tentativa de 
conciliar interesses e de atender uma demanda que era dos bispos. No interior da 
Regional Sul-II pairava dúvidas sobre esses novos tempos e até que pontos não 
haveria uma avalanche de inconformismos e exageros entre os religiosos e leigos. 
Aliás, esse foi o assunto da primeira fala que Frei Agostinho proferiu nos círculos 
episcopais, em abril de 1966 (PROVÍNCIA ECLESIÁSTICA DE CURITI-
BA, 1966, p. 96). Segundo ele, a Igreja do Paraná precisaria urgentemente de 
um Plano Pastoral Conjunto para que os diferentes anseios fossem conhecidos 
e para que as medidas necessárias fossem tomadas coordenadamente. Nessa in-
tervenção percebe-se um religioso em consonância com o ideal da pastoralidade, 
um pressuposto do Vaticano II, mas também alguém preocupado com a defini-
ção de padrões de controle e com a manutenção da hierarquia na Igreja.
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A forma como conduziu esses processos rendeu a Frei Agostinho a elei-
ção para o título de Provincial Capuchinho para o Paraná e Santa Catarina. Ao 
mesmo tempo, também lhe garantiu a aceitação da colegialidade episcopal e a 
sua nomeação para o cargo de Bispo de Palmas, aos 26 de fevereiro de 1970. Ele 
assumiria como epíscopo aos 14 de junho de 1970, em uma fria e chuvosa cidade 
de Palmas. Os desafios que enfrentaria adviriam de muitas frentes, conforme será 
trabalho nas próximas páginas.

A pastoralidade no Paraná:
o lugar da Diocese de Palmas nos agitados anos 70

Ainda que não tenha se iniciado dessa forma, no Paraná a década de 1970 
foi extremamente movimentada no âmbito da pastoralidade episcopal. O prin-
cipal motivo para a paralisia inicial foi, justamente, a noção de que a prudência 
deveria ser mantida. A despeito disso, as demandas sociopolíticas batiam nas 
portas das paróquias e, não obstante, das dioceses.

Em nível não apenas estadual, as reformas advindas Vaticano II tinham re-
lação direta com isso, pois proporcionaram aos padres e leigos mais ferramentas 
para o questionamento. Para muitos desses agentes, não bastava mais apenas o 
papel de salvar as almas, mas também seria necessário compreender as contradi-
ções do mundo social e agir sobre elas. Grosso modo, é essa chave de leitura, que 
centraliza as estruturas contraditórias do mundo como as principais produtoras 
dos pecados do homem, que faz surgir e consolidar, no início dos anos 70, a 
Teologia da Libertação no Continente Sul-americano (GIBELLINI, 2010, p. 
208-209). Não tardou para que em várias partes do continente as críticas se vol-
tassem para o sistema capitalista e a forma como esse modelo se reproduz. Em 
um cenário de Guerra Fria, setores da Igreja passaram a ser vistos como poten-
ciais subversivos, alinhados à Moscou.

No Brasil, os contornos foram mais dramáticos para a Igreja Católica. Em 
1964, a quase totalidade dos agentes da instituição não se eximiu e, por com-
preender que o Brasil estaria sob o risco comunista, apoiou o Golpe Civil-Mili-
tar. O episcopado paranaense, por exemplo, no dia em que o Golpe foi iniciado 
publicou um documento intitulado Manifesto do Episcopado Paranaense. Nesse 
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documento, havia um chamamento para que os cristãos combatessem o comu-
nismo e que houvesse o cuidado para que a ordem social não fosse rompida. O 
centro da discussão era o alcance das “Reformas de Base” e como elas proporcio-
nariam um quadro caótico para o país e o Paraná (BOLETIM ECLESIÁSTI-
CO, 1964, p. 19).

Com o findar dos anos 60, porém, as tensões entre o governo militar e a 
Igreja foram aumentando. Com o Ato Institucional Nº 5, publicado em dezem-
bro de 1968, as tensões se elevaram. Essa normativa cerceava enormemente li-
berdades elementares como as de reunião e associação. Não obstante, fechou o 
cerco sobre manifestações tidas como “políticas” pelas autoridades, o que é extre-
mamente relativo do ponto de vista classificatório. Em face de um conjunto sig-
nificativo de arbitrariedades, em maio de 1970 a CNBB publica um documento 
com ampla aceitação entre os bispos (159 assinantes de 183 presentes). Embora 
elogiem a condução econômica, nesse escrito os bispos o acusam o governo mi-
litar de estar empregando métodos de tortura. Ao mesmo tempo, afirmam que o 
país estaria apostando em medidas de desenvolvimento cujo caráter seria apenas 
técnico e não comprometido com a valorização da pessoa humana (VOZ DO 
PARANÁ, 1970, p. 5).

No âmbito do episcopado paranaense, o documento produzido na esteira 
do nacional foi bem mais tímido politicamente. Intitulado “Missão e Renovação 
da Igreja: orientações teológico-pastorais do episcopado paranaense”, esse escrito 
busca reestabelecer a ordem na Igreja do Paraná face a uma população passava 
por “um surpreendente surto de progresso econômico, social e cultural”. O lugar 
da Igreja, por seu turno, não seria de “ordem política, social ou econômica”, mas 
“com finalidade religiosa”, “atenta aos sinais dos tempos” e “solidária com todos 
os homens”. Nesse potencial caos, à Igreja caberia o seu papel atemporal histórico 
de santificar as almas, combater a secularização da vida civil e manter a hierar-
quia no interior dos seus quadros. Em linhas gerais, observa-se um tom conser-
vador cujo principal anseio seria a preservação da Tradição incorporada na Igreja 
Católica Apostólica Romana (CNBB-Regional Sul-II, 1970, p. 2). Diante de 
posições reativas como essas, seria difícil imaginar um cenário aberto e propositi-
vo. Contudo, a realidade se impôs e o agora Dom Agostinho José Sartori, Bispo 
de Palmas, seria um dos principais personagens desse processo.

Quando Dom Agostinho assume a Diocese de Palmas, ele encontra uma 
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realidade fragmentada. Existiam três dioceses em uma, para ser mais preciso, 
cada qual com o seu próprio núcleo e proposta de ação. A sua primeira missão 
foi tentar unificar os interesses, o que gerou uma série de conflitos. Mas quais 
eram esses centros?

Em Palmas, havia um grupo reduzido de padres diocesanos, os quais for-
mados no Seminário São João Maria Vianney, que foi fundado em 1939 pelo 
primeiro Bispo Diocesano de Palmas, Dom Carlos Eduardo Saboia Bandeira de 
Melo. O centro diocesano, por sua vez, vivia um cenário de total abandono. Isso 
se devia ao fato de que Palmas há bom tempo não era mais o centro dinâmico da 
Diocese. A partir de 1950 essa posição passou para Francisco Beltrão, em função 
da migração de camponeses advindos de regiões mais ao sul para o Sudoeste do 
Paraná; 2) Em Pato Branco, um município que demonstrava grande dinamici-
dade, havia os franciscanos. Na Diocese desde 1903, o grupo foi responsável por 
inúmeros serviços de assistência religiosa, além de serem a Congregação de Dom 
Carlos Eduardo; 3) Em Francisco Beltrão, principal centro econômico da Dio-
cese, desde início de 1962 trabalhava um grupo padres vindos diretamente da 
Bélgica, os quais formados pela Congregação dos Missionários do Sagrado Cora-
ção. Em conjunto com agentes políticos locais, esse grupo de padres fundou, em 
outubro de 1966, a Associação para Estudos e Assistência Rural – ASSESOAR. 

A base teórica e metodológica dos serviços da ASSESOAR era diretamen-
te inspirada em perspectivas interventivas na realidade social. Em função do pú-
blico alvo, buscou-se fundar um braço da Juventude Agrária Católica – JAC – e 
utilizar o método “ver-julgar-agir” da Ação Católica. Animados pelo Vaticano II 
e o seu ímpeto pastoral, buscava-se discutir em conjunto com os agricultores o 
papel do cristão no mundo e incentivá-los a organizarem-se (ASSESOAR, 1981, 
p. 10). Tendo em vista esses pressupostos, desde a chegada da Congregação or-
ganizou-se a Catequese Familiar, realizada semanalmente. O docente catequista 
era escolhido pelas comunidades e havia cursos de preparação para ministrar as 
aulas, os quais eram dados e instrumentalizados na própria ASSESOAR. Os pri-
meiros materiais foram escritos durante os momentos de preparação, com vistas 
a incorporar a realidade local ao ensino da catequese. No final de 1968, havia 
cerca de 2.000 catequistas formados nas fileiras da entidade. 

As experiências fizeram gerar, nesse mesmo ano, os “grupos de reflexão”, 
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metodologia que consistia na reunião de grupos formados por 5 a 10 casais e 
15 a 30 jovens. Os eventos aconteciam a cada duas semanas, ou uma vez por 
mês, e buscavam debater “a missão do cristão” na família, na comunidade e nas 
organizações de classe. Com isso, permitia-se a simbiose entre casais e jovens 
para que ambos os grupos pudessem pensar as suas respectivas possibilidades de 
participação nas comunidades. Para as reuniões, eram utilizados roteiros com-
postos pelos próprios membros. Tal nível de organização permitiu à Diocese de 
Palmas ser o principal centro formador de CEB’s do Paraná por volta da metade 
da década de 1970 (DOCUMENTO, 1976).

Para realizar esses projetos, a ASSESOAR contava com muitas vantagens. 
Ao contrário do centro diocesano, a entidade era mais interessante face aos mo-
vimentos católicos de então e conseguia captar grande volume de recursos da 
Europa. Mas o que a tornava tão interessante? A ASSESOAR atuava em uma 
região de migração recente, com muitos católicos que tinham um passado de 
solidariedade e de organização combativa em relação à posse da terra – vide a 
Revolta dos Posseiros, de 1957. Também ao contrário da sede da Diocese, em 
Francisco Beltrão havia boas condições estruturais, uma gráfica própria, veículos 
adequados, dentre outros recursos. Nesse processo que a ASSESOAR entrou 
na mira do Regime Ditatorial Civil-Militar, pois o seu modelo de organização 
lentamente proporcionou uma onda de questionamentos e renovações na for-
ma como os sindicatos dos trabalhadores rurais eram geridos (HOUTZAGER, 
2004, p. 55-75). Segundo os novos militantes, no Sudoeste do Paraná o assis-
tencialismo sindical deveria ser abandonado em prol de um modelo mais ativo e 
representativo, algo que mexia com interesses poderosos.

Dado o grau de organização e a disparidade de recursos, Dom Agostinho 
encontrou sérios problemas para conformar a ASSESOAR no interior do pro-
jeto diocesano. O choque foi agravado por vários motivos. Primeiramente pelo 
conhecimento de que a entidade havia requisitado que Francisco Beltrão fosse 
sede diocesana, em março de 1968, dois anos antes da sua chegada. A recepção 
do nome de Dom Agostinho também não foi das melhores, inclusive pelos fran-
ciscanos de Pato Branco. Segundo a ASSESOAR, ainda que muito inteligente, 
ele não seria tão engajado pastoralmente quanto outros e era tido como muito 
duro. Por seu turno, os franciscanos desejavam outro Bispo da Congregação, o 
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que não ocorreu. O fator mais explosivo, porém, se deu com a exigência do Bispo 
para que a catequese fosse conduzida a partir da Diocese e não da ASSESOAR 
– o que constava no Direito Canônico. Em 1971 ele formalizou essa exigência e 
a equipe diretiva da ASSESOAR cumpriu as determinações a contragosto, pois 
entendia que a Diocese estaria se apropriando de um trabalho que não lhe era 
devido. A partir desses acontecimentos observa-se a imposição da hierarquia so-
bre os movimentos de base. A celeuma nunca foi superada, embora tenha havido 
sinais disso. 

Ironicamente, justamente entremeio a tais disputas que foi possível per-
ceber um Dom Agostinho tornando-se mais propositivo do que reativo. Em-
bora tenha agido com “mãos de ferro”, existiram aproximações e consonâncias. 
Dom Agostinho, conforme a documentação sugere, tinha apresso pelo ideal de 
Igreja que a ASSESOAR tentava construir, o qual calcado na união entre “fé e 
vida”, concepção consagrada no Vaticano II. Ao mesmo tempo, aprazia ao Bispo 
a conversa com os agricultores sobre o seu cotidiano e em que medida os ensina-
mentos religiosos poderiam os fazer entender de modo mais amplo a realidade 
concreta. A ASSESOAR, ainda que um tanto rebelde, oferecia possibilidades 
valiosas para os trabalhos pastorais6.

O mais forte indício de consonância foi o esforço que Dom Agostinho em-
preendeu no sentido de compartilhar, junto ao Regional Sul-II, as experiências 
de evangelização no campo existentes no Sudoeste do Paraná. Naquele cenário, 
a Diocese de Palmas acabou por ser a precursora nesse ramo pastoral, tanto que 
realizou, entre 21 e 23 de janeiro de 1972, o I Encontro Regional da Pastoral 
Rural do Paraná. Isso ocorreu graças aos trabalhos da ASSESOAR na região. 
Segundo a documentação, o evento contou com a presença de lideranças rurais 
de todo o Paraná – tanto religiosas, quanto leigas –, e revelou para a cúpula ca-
tólica o enorme potencial evangelizador que havia nessa iniciativa. Além disso, 
entre os bispos foi solidificada a perspectiva de que o “homem do campo” estava 
à própria sorte. 

Tanto assim foi que cerca de um mês após o evento em Palmas, mais pre-
cisamente na 30ª Reunião Ordinária do Regional Sul-II, realizada entre 20 e 21 

6  Tanto assim foi que o Bispo manteve os encontros de formação pastoral e catequética em Francisco Beltrão 
até 1979, quando a ASSESOAR se desliga da Diocese e assume-se laica.
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de fevereiro, discutiu-se a “urgência de se organizar uma Pastoral Rural”. A partir 
dessa consideração, foi “aprovada a sugestão de se realizar um encontro regional 
com elementos de todas as dioceses para um melhor estudo da realidade rural 
do Estado, troca de experiências e um planejamento”. O encontro seria marcado 
para o mês de maio de 1972, em Curitiba. E “a diocese de Palmas ficou encar-
regada de organizá-lo. Foi escolhido o D. Agostinho Sartori para presidir o re-
ferido encontro” (REGIONAL SUL-II, 1972). A despeito do planejamento, o 
próximo encontro, realizado entre 9 a 11 de junho de 1972, ocorreu na cidade 
de Palmas. O segundo foi na cidade-sede, entre 21 e 23 de janeiro de 1972, e 
o terceiro em Francisco Beltrão, entre 17 e 19 de março de 1972. O terceiro 
encontro foi em Curitiba, entre 9 e 11 de junho de 1972. A organização de três 
eventos em um prazo tão curto revela o quanto as demandas pastorais no campo 
eram urgentes. A despeito de terem acontecido dois anteriormente, o evento em 
Curitiba foi tido como I Encontro sobre a Pastoral Rural do Paraná. Ao seu tér-
mino o episcopado preparou um documento intitulado “Linhas de Inserção no 
Mundo”, escrito que acabou simbolizando um momento de transição no âmbito 
do Regional Sul-II. A perspectiva que se defende no texto é a da necessidade de 
reaproximação da Igreja com a vida concreta do homem do campo. O paranaen-
se é apresentado como um povo forjado pela migração e por sua relação com a 
terra. Os bispos reconheceram que, devido às décadas de questões mal resolvidas 
no campo, havia demandas legitimas a serem atendidas, além da Pastoral Rural 
ser considerada “a linha pastoral que mais de perto se relaciona com a existência 
concreta dos homens” (REGIONAL SUL-II, 1972). 

Nesse sentido, os principais problemas vislumbrados pelos bispos seriam 
gerados pelas contradições advindas do setor rural e a consideração é compreen-
sível uma vez que os dados eram estarrecedores. No Paraná, entre 1970 e 1980 
estimava-se que um milhão de pessoas haviam deixado o ambiente rural. No pro-
cesso, houve o aumento de boias-frias, meeiros, capineiros e diaristas, trabalha-
dores sem garantias de qualquer natureza. Em 1976 a FETAEP – Federação dos 
Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná – estimava 
que havia cerca de 700 mil boias frias no Paraná. Em 1981 o número subiu para 
cerca de 800 mil. 

Entre os dilemas estavam a evasão de riquezas para outros centros, a urba-
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nização desenfreada e o êxodo rural. Daí surgiriam o analfabetismo desenfreado, 
o desemprego e os déficits ocupacional, médico e habitacional. Ao homem do 
campo, destituído do seu ethos histórico, restava tentar reinserir-se, sem suces-
so, a um universo urbano que não lhe pertenceria. Segundo os bispos, a forma 
como a mecanização ocorria produzia desigualdades entre as regiões do esta-
do. O norte seria o portador de grandes riquezas enquanto as demais regiões 
seriam marginalizadas. Nessa região em específico, preocupava a questão dos 
boias-frias. Sobre o Sudoeste do Paraná, o documento elenca “a incerteza dos 
títulos de propriedade da terra junto com a presença de posseiros”, o que criaria 
“angústias para uns e para outros, terminando, não poucas vezes, em mortes” 
(REGIONAL SUL-II, 1972).

Com efeito, a ideia de que haveria um ethos rural sendo perdido na me-
dida em que o Paraná se transformava consolidou entre os bispos convicções 
de que medidas urgentes deveriam ser tomadas. Concomitantemente, essa con-
cepção serviu para que forças sociais não diretamente atreladas à estrutura da 
Igreja nutrissem seus anseios por respostas face ao Regime Ditatorial Civil-Mi-
litar. A consistência das demandas, a convergência de ideias e a proliferação de 
organizações sociais conferia mais substância à ideia de que a pastoralidade era 
a atividade da vez. No âmbito da Pastoral Rural a atividade foi constante, vide a 
continuidade dos encontros. Entre esses, em Francisco Beltrão, de 16 a 18 de ou-
tubro de 1973, Maringá, 20 a 23 de março de 1974, Palmas,16 a 18 de outubro 
de 1974, e Curitiba, de 7 a 11 de abril de 1975. Nesse último houve a produção 
do documento Conclusões do Encontro de Pastoral Rural, escrito no qual os bis-
pos do Paraná afirmam o seu apoio à ampliação e à continuidade dos trabalhos 
da Pastoral Rural, à incorporação dos debates aos planos orgânicos das dioceses 
e aos movimentos sindicais rurais para além do assistencialismo (REGIONAL 
SUL-II, 1975).

A partir dessas movimentações, as quais destituídas de caráter revolucioná-
rio, é possível perceber que a Igreja do Paraná muda o seu direcionamento políti-
co. Com efeito, no país todo havia condições favoráveis para um realinhamento 
nesse sentido. No final da década de 1960 a relação entre Igreja e Estado foi estre-
mecida devido às denúncias de perseguição e tortura, mas o cenário econômico 
nacional era favorável – vide o “milagre brasileiro”. A partir de 1972, porém, a 
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pujança se esvaiu e paulatinamente o país foi piorando seus índices de inflação, 
desenvolvimento humano e desigualdade social. Face a isso, a opinião pública 
esteve mais permeável às críticas e questionamentos ao governo. Embora seja 
leviano afirmar que a Igreja tenha moldado as suas opiniões por pura conveniên-
cia, também seria inocência ignorar que a instituição, mais precisamente alguns 
dos seus grupos internos, interpretou o cenário sociopolítico e se reconfigurou 
a partir dele. 

O cenário interno da Igreja Latino-americana também havia mudado des-
de o fim da década de 1960. Entre 24 de agosto a 6 de setembro de 1968 aconte-
ceu a II Conferência Episcopal Latino-Americana – CELAM –, em Medellín, 
Colômbia. Nesse evento que foi consagrada a “opção pelos pobres” e houve o 
reconhecimento de que a Igreja seria muito europeizada e pouco enraizada nas 
problemáticas sociais do continente, inclusive teologicamente. Conforme Clo-
dovis Boff, buscava-se abandonar uma “igreja-reflexo” em prol de uma “igreja-
-fonte” (BOFF, 2018). O Vaticano II foi a maior inspiração, por trazer no seu 
âmago a ideia de que a pastoralidade deveria ser capaz de intervir na realidade 
concreta das populações. Para frações do clero nativo, a Igreja deveria encampar 
causas como a superação da exclusão social, o fim dos regimes oligárquicos e o 
questionamento em relação à violência por parte dos governos militares. Me-
dellín também deu grande apoio ao princípio às então novas “comunidades de 
base”, considerados como “dispositivos práticos” para a promoção humana e do 
desenvolvimento (TEIXEIRA, 1988, p. 290-294).

Dada a convergência entre a crise dos governos militares e as então novas 
disposições da Igreja na América Latina, pode-se observar a proliferação de ques-
tionamentos. O episcopado paranaense sentiu os efeitos disso, algo que pode 
ser notado na imprensa católica paranaense, a qual embora se autoproclamas-
se como “moderada”, passou a produzir artigos críticos ao governo. Em Palmas, 
por exemplo, os artigos mais marcantes foram escritos no periódico Informativo 
Diocesano, publicado entre novembro de 1975 e maio de 1977 e dirigido por 
Dom Agostinho. Logo no primeiro número é impresso uma cópia do documen-
to Não Oprimas teu Irmão, aprovado pela Regional Sul-I da CNBB em outubro 
de 1975. No conteúdo desse escrito os bispos denunciam as coações morais e psí-
quicas, o não respeito ao direito de ampla defesa e do contraditório, e a suspen-
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são do habeas corpus como alternativa jurídica no país. O documento ainda pres-
ta homenagens aos desaparecidos, aos sofredores do cárcere e aos que morreram 
devido a qualquer prática violenta (INFORMATIVO DIOCESANO, 1975, p. 
1-2). No Informativo outros documentos de nível nacional foram publicados e o 
tom interrogativo foi a constante.

A despeito do seu prestígio, o reposicionamento dos bispos não passou 
despercebido pela Ditadura. Na ata da XX Assembleia Ordinária dos Bispos do 
Paraná, realizada entre 22 a 26 de setembro de 1975, os epíscopos afirmaram 
descontentamento por estarem sendo objeto de investigação e do controle por 
parte do exército. Isso foi exposto da seguinte forma:

Os Srs. Bispos relataram algumas dificuldades que estão surgindo: 
a) Pedido de entrada nas reuniões do Regional por membros do 
S.N.I. (Londrina). b) Listas de padres participantes nas reuniões. 
c) Relação do arquivo de certas dioceses. d) O pedido de esclare-
cimento dos padres quanto ao ‘MODO’ como estão sendo feitas 
as prisões de setembro no Paraná. Propostas: 1) Continuar o diá-
logo direto com o Quartel General. 2) Visita de duas pessoas do 
Regional para manifestar as dificuldades que o ‘MODO’ das pri-
sões estão originando na opinião pública e a questão dos direitos 
humanos. 3) Aprovação da criação da Sub-Comissão Regional de 
Justiça e Paz (CNBB REGIONAL SUL-II, 1975, p. 117b-118a).

A pressão foi constante dali em diante, havendo a produção de mais rela-
tórios, os quais precisam ser trabalhados em textos específicos7. Contudo, ainda 
que mais vigiados, a necessidade de se posicionar diante das contradições sociais 
falou mais alto. Nesse ínterim, medidas mais organizadas eram necessárias e foi 
esse caldo que proporcionou as condições para a fundação da Comissão Pastoral 
da Terra – CPT – no Paraná. A Diocese de Palmas foi o centro do projeto e 
Dom Agostinho acabou tornando-se um dos artífices do processo. 

A CPT foi proposta pela primeira vez durante a XIV Assembleia Nacional 
da CNBB, em novembro de 1974. O objetivo era estabelecer serviços pastorais 
diretos na região amazônica, que vivia um morticínio indígena pela expansão 

7  Entre esses, destaca-se o documento Subversão na Igreja do Paraná, de setembro de 1977, e as fichas in-
dividuais dos bispos no Departamento de Ordem e Política e Social (DOPS), os quais, sem exceção, foram 
fichados.
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das frentes econômicas naquela região. Contudo, o encontro mais significativo 
ocorreu em Goiânia, de 19 a 22 de junho de 1975, quando houve a mobiliza-
ção da Linha de Ação Missionária da CNBB nacional e a Pontifícia Comissão 
de Justiça e Paz – seção brasileira. A proposta em si não era nova, pois desde 
a década de 1950 inúmeros grupos organizados faziam trabalhos pastorais no 
campo por todo o país. A CPT seria uma forma de dar mais organicidade aos 
movimentos e proporcionar, a partir do apoio dos bispos, mais salvaguarda e 
recursos. Da CNBB, também havia a demanda por um maior controle a respeito 
das ações, o que proporcionaria à instituição estar mais atenta aos possíveis ex-
cessos. Ainda que esse passo tenha resultado em episódios de admoestação por 
parte dos bispos, em um cenário de tensões exacerbadas a CNBB não gostaria 
de perder o controle e, portanto, a legitimidade. No caso do Paraná essas tensões 
foram visíveis.

Além do nome de Dom Agostinho, é preciso pensar a trajetória do Pastor 
Luterano Gernote Kirinus ao se tratar do surgimento da CPT no Paraná. Nas-
cido aos 15 de setembro de 1948, em Carazinho-RS, entra para o Seminário 
Luterano em 1968. No seminário, agradavam-lhe as linhas teológicas ditas “pro-
gressistas” como a Teologia da Esperança, de Jürgen Moltmann, e a Teologia da 
Revolução, de Richard Shaull. Quando o Regime Ditatorial Civil-Militar recru-
desceu, em dezembro de 1968, ele se exila no Peru. O seu retorno ao Brasil se dá 
no início de 1970, quando ele expressa aos superiores luteranos o seu projeto de 
trabalho nas regiões de fronteira. Segundo Kirinus, essas áreas seriam mais pro-
pícias para aplicação de metodologias “mais progressistas” de evangelização, pois 
“o homem do campo que vai para uma fronteira e enfrenta mato começa tudo da 
estaca zero, enfrentando a selva, ele se torna mais solidário” (KIRINUS, 2017).

Em função dessa requisição, o Pastor Kirinus foi enviado para a comunida-
de de Entre Rios, então interior do município de Marechal Cândido Rondon. 
Segundo ele, assim que chegou soube da ASSESOAR e das suas atividades de 
formação. O que mais lhe chamava a atenção foi a articulação que estavam sendo 
feitas no sentido de reformular os sindicatos rurais, algo que ele pensou ser pos-
sível de executar no Oeste do Paraná. Devido ao seu entusiasmo, já no final do 
ano de 1970 ele dirige-se à Francisco Beltrão para ver in loco o que era feito. En-
tremeio às atividades ele conhece Dom Agostinho, que estava na sede da ASSE-
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SOAR para proferir uma palestra. Segundo as suas memórias, Dom Agostinho 
teria falado “sobre as CEB’s, a atuação da Igreja nos sindicatos, na política”. O 
Bispo então “destacou esse aspecto, que era necessário que a Igreja participasse, 
que as comunidades participassem. Que a Igreja não poderia se envolver direta-
mente, mas que as comunidades podiam” (KIRINUS, 2017). Segundo Kirinus, 
Dom Agostinho mostrou-se inclinado à possibilidade de iniciar um movimento 
mais orgânico de pastoral. Contudo, o que mais lhe entusiasmou foi o fato de 
perceber um Pastor Luterano interessado no projeto. De fato, Dom Agostinho 
procurou o diálogo ecumênico até o final do seu episcopado, em 2005. O fato 
de não o ter realizado, frustrou-o bastante, algo que ele afirmou por escrito em 
vários momentos.

Ao perceber esse cenário de abertura na Diocese de Palmas, em 1976, Ki-
rinus intensificou as suas idas ao Sudoeste do Paraná. Em uma dessas viagens ele 
mostrou-se disponível para compor uma equipe que iria à cidade de Goiânia-
-GO, local onde ocorreria uma reunião da Pastoral da Terra nacional. Segundo 
ele: “de lá nós viemos com a incumbência de fundar uma Pastoral da Terra aqui 
também. Eu vim trazendo essa intenção [...] porque no Sudoeste tinha campo 
para isso”8. O primeiro passo foi tentar buscar o apoio das lideranças católicas. 
Os padres próximos à ASSESOAR manifestaram-se favoráveis, mas o apoio de 
um Bispo seria essencial. Devido às primeiras impressões que teve, Dom Agos-
tinho surgiu como primeiro nome para conduzir a questão. A despeito da con-
fiança inicial, o Bispo de Palmas mostrou-se relutante.

Após muitos diálogos, Dom Agostinho aceitou a tarefa e, conforme Ki-
rinus, a pressão do clero vinculado à ASSESOAR foi decisiva. Assim, o presi-
dente da CPT passou a ser Dom Agostinho e Kirinus tornou-se o secretário 
geral. Apesar da presidência ser do Bispo, ele pouco participou dos primeiros 
encaminhamentos e a condução da entidade teria sido realizada basicamente por 
Kirinus e os padres da ASSESOAR. Da parte do Regional Sul-II, por exemplo, 
teria havido manifestações esporádicas de controle, algo que sugere que o episco-
pado não acreditava que o órgão inicialmente pudesse proporcionar problemas 

8  Segundo Kirinus, a despeito disso e muito devido ao caso de Itaipu, que deslocou a atenção da CPT da 
questão sindical para a organização dos trabalhadores expropriados durante a construção da Usina, a sede 
acabou sendo posta em Marechal Cândido Rondon, passando a funcionar a partir de fevereiro de 1978. 
KIRINUS, Gernote. Entrevista. Curitiba, 18 de março de 2017.
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mais sérios. As reuniões nesse primeiro momento foram semanais e Dom Agos-
tinho “deixava as coisas correrem”, pois não teria muito tempo para acompanhar.

Com o passar dos primeiros meses, as ações da CPT-PR foram sendo estru-
turadas e Dom Agostinho acabou assumindo um protagonismo que claramente 
não esperava lidar. Em função de estar nominalmente encampando a Pastoral 
Rural, a sua figura passa a aparecer cada vez mais em publicações, quase sempre 
sendo designado como um expoente da “Igreja Progressista” do Paraná. O acon-
tecimento que mais proporcionou essa projeção foi o depoimento que ele acabou 
por prestar no Congresso Nacional, por ocasião da CPI do Sistema Fundiário, 
em setembro de 1978. Entremeio ao desgaste do Regime Militar, o procedimen-
to foi uma tentativa da bancada do MDB pressionar o governo publicamente. 
Um agente político que articulou a Comissão foi o Deputado Federal pelo Para-
ná Euclides Scalco, que era egresso da ASSESOAR. Entre os que falariam havia 
expoentes da “vertente progressista” da Igreja como Dom Pedro Casaldáliga, Bis-
po de São Félix do Araguaia, e Dom Tomás Balduíno, Bispo de Goiás.

Entre os objetivos, o principal era levantar dados sobre o problema fun-
diário brasileiro bem como a sua manutenção, amplamente amparada em um 
sistema violento de expulsão de pequenos proprietários. Com o Nordeste como 
epicentro, mas também com problemas graves em todo o país, viu-se necessário 
o engajamento da Pastoral da Terra em nível nacional. Devido à proximidade de 
Scalco com o caso paranaense e sendo Dom Agostinho um sujeito que o conhe-
cia pessoalmente desde os tempos da ASSESOAR, a CPT-PR foi convidada. 
Conforme Gernote Kirinus, ao saber do convite, Dom Agostinho pediu que 
ele elaborasse um relatório bem documentado para servir de amparo às falas em 
Brasília. O prazo era de três meses e assim que possível houve o início das pes-
quisas. No percurso, colaborou o fato do Pastor ter conseguido uma autorização 
da alta cúpula luterana, vinda direto de Porto Alegre, que lhe garantiu a possibi-
lidade trabalhar em tempo integral na entidade. As pesquisas empreendidas tra-
taram do caso da Revolta dos Posseiros, de 1957, no Sudoeste, de Santa Helena, 
São Clemente e Assis Chateaubriand, na região Oeste. Também foi reservado 
um subcapítulo para tratar da questão de Itaipu, uma das obras que os militares 
mais se orgulhavam, mas que desde o seu o início, em 1973, produziu uma série 
de problemas fundiários. Entre esses, a expropriação imediata de mais de 8.000 
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famílias (MEZZOMO, p. 228-230). O teor do documento também fazia acusa-
ções a figurões da política paranaense, entre eles ao Grupo Martinez, que atuava 
em negócios de terras no Norte e Oeste do Paraná. Ainda segundo Kirinus, foi 
apenas na véspera do depoimento, no hotel em Brasília, que Dom Agostinho 
entrou em contato com o documento completo. Ele não pareceu muito seguro 
inicialmente, por não ter certeza se havia documentação para comprovar todas 
as denúncias. Ao que tudo indica, o objetivo do Bispo era utilizar a CPI para 
propor uma discussão denunciativa, mas em tom generalista. O relatório, contu-
do, fazia denúncias diretas. 

Apesar disso, ele concordou em falar e a sua participação foi bastante in-
cisiva, pois, apoiado em documentos da Igreja Católica, não apenas endossou o 
conteúdo como desferiu questionamentos duros às políticas dos militares em re-
lação aos problemas fundiários. O depoimento foi iniciado com uma fala inicial 
de Dom Agostinho. Depois disso, Kirinus leu o teor documental até a parte da 
conclusão. Esse último trecho traz uma ótima síntese do escrito e foi lido pelo 
próprio Dom Agostinho. Composto de sete proposições, afirma a necessidade 
de “uma profunda modificação na atual orientação da política agrária, no senti-
do de corrigir o crescente desemprego e miséria, que vêm sendo causados pela 
situação política atual”. Além disso, reitera o apoio da Igreja à Reforma Agrária, 
à implementação do Estatuto da Terra, à valorização das organizações campone-
sas, ao fim das manipulações cartorárias, ao combate à exploração do trabalho, 
sobretudo dos boias-frias e, finalmente, à dignidade humana acima do progresso 
puramente material (REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/CÂMARA 
DOS DEPUTADOS, 1979, p. 1252).

As publicações sugerem o enorme alcance que o material teve. Primeira-
mente saiu como um anexo do jornal Voz do Paraná, na sua edição de outubro 
de 1977. Um mês depois constou em um dos fascículos do SEDOC – Serviço de 
Documentação –, uma revista bimestral, de propriedade da Província Francisca-
na da Imaculada Conceição do Brasil e editada pelo Instituto Teológico Fran-
ciscano de Petrópolis-RJ. Dessa vez, porém, o título foi: Questão da terra, uma 
questão humanitária. Finalmente, também houve a circulação do material em 
formato de livreto, impresso pela própria ASSESOAR, a qual também o utilizou 
como leitura preparatória para os grupos de reflexão.
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A trajetória de Dom Agostinho na CPT foi curta a partir dali. Em feverei-
ro de 1978 ele ainda falaria, tendo como base o depoimento em Brasília, na CPI 
da Desparanização, a convite de deputados estaduais do MDB. Ele ainda con-
tribuiria, angariando recursos, para as primeiras publicações do jornal O Poeira, 
o qual preparado pela CPT-PR e circulante entre março de 1978 e janeiro de 
1986. Esse periódico dedicou-se especificamente a tratar das questões da Itaipu, 
o principal ponto de questionamento a partir dali. Tendo em vista essa mudança 
geográfica e devido à uma série de pressões, ameaças de morte e intimidações – 
uma dessas um cartão do Comando de Caça aos Comunistas, em dezembro de 
1977 –, ele decide afastar-se do comando da entidade, o que ocorre no final de 
1978. Nesse momento, o Regional Sul-II decide estabelecer a sede da entidade 
em Curitiba.
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Revolta dos posseiros 
em 1957, em Francisco 
Beltrão, no Sudoeste do 
Paraná.

Fonte:
Acervo ASSESOAR.



As reuniões e encontros serviram para descobrir lideranças que pas-
savam a fazer parte das comissões em cada paróquia e estas davam 

continuidade ao trabalho. A partir do primeiro encontro, o número 
de pessoas envolvidas tornava-se maior e o trabalho de conscientiza-
ção surtia efeitos positivos para a nossa luta. (SEMINOTTI, 2008).

(Pe. Antonio Scheffel)

O presente trabalho se configura como a (re)construção da 
trajetória que marca a formação de um campo de lutas, fruto de um trabalho 
realizado por atores comprometidos com a luta dos trabalhadores do campo e 
da cidade. Traremos neste texto concepções, o contexto sociopolítico e relatos 
que marcaram a criação de um conjunto de movimentos e organizações sociais 
populares na região Alto Uruguai do RS a partir do trabalho dos setores pro-
gressistas da Igreja Católica defensores da Teologia da Libertação nas décadas de 
1970 e 1980.

A referência bibliográfica para este estudo é a obra de Seminotti (2008), A 
ARTE DE POLITIZAR: o papel político da Igreja Católica no Alto Uruguai 
do RS, uma dissertação realizada no programa de pós-graduação de História 

A formação dos Movimentos 
Sociais no Alto Uruguai gaúcho:

o protagonismo dos setores progressistas
 da Igreja Católica (1970-1990)

Jonas José Seminotti

IX



240

A formação dos Movimentos Sociais no Alto Uruguai gaúcho...

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

Regional da Universidade de Passo Fundo (UPF), sob orientação do professor 
Dr. João Carlos Tedesco. A obra apresenta uma pesquisa detalhada com os prin-
cipais atores do processo de criação das organizações e movimentos sociais no 
Alto Uruguai gaúcho. A pesquisa teve como fonte de pesquisa padres, professo-
res, lideranças, agricultores e operários, além de fontes documentais que revela-
ram esta construção, numa perspectiva de análise, histórico-crítica. Contaremos 
também com outras pesquisas relevantes de autores que se debruçaram na análi-
se do campo sociopolítico desta região.

O território em análise é a região Alto Uruguai do Rio Grande do Sul, que 
nos anos 1970 e 1980 tinha uma população predominantemente rural, vivendo 
em pequenas comunidades, em sua maioria de origem europeia com forte reli-
giosidade. A organização em comunidades e a religiosidade foram fatores que 
contribuíram para o êxito do trabalho desenvolvido pelos setores progressistas 
da Igreja, especialmente com a formação de lideranças entre os jovens.

 A formação dos Movimentos Sociais Populares no Alto Uruguai Gaúcho 
está inserida no contexto de grandes mudanças no campo sociopolítico brasi-
leiro. O recorte histórico é marcado por duas fases: o primeiro, pela censura 
das liberdades democráticas, com ações repressivas aos movimentos sociais do 
campo e da cidade, quando a Igreja, sobretudo a Católica, esteve complacente 
com os princípios antidemocráticos. Também pela política desenvolvimentista 
dos governos militares que promovem o desenvolvimento urbano industrial e 
a modernização agrícola, causando graves consequências à classe trabalhadora, 
especialmente o êxodo rural. Na segunda fase ocorre a reabertura política e a 
reorganização da sociedade civil. Alguns atores se destacam, como a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), a União Nacional do Estudantes (UNE), a Asso-
ciação Brasileira de Imprensa (ABI). Os Setores Progressistas da Igreja Católica, 
a partir da Teologia da Libertação, também tiveram atuação destacada com a 
formação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e a criação de organizações 
e movimentos sociais populares.

A Igreja Católica passava por mudanças internas. São três acontecimentos 
que marcam o período de renovação da Igreja e provocam mudanças no trabalho 
de padres, religiosos e leigos na América Latina e no Brasil: O Concílio Vaticano 
II (1962-1965), Conferência de Medellín (1968) e a Terceira Conferência em 
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Puebla (1979).  Tais mudanças contribuem para o fortalecimento dos setores 
progressistas, que entram em cena organizando os trabalhadores para ações no 
campo social e político. 

Um dos conceitos trabalhados no texto, sobre o significado dos movimen-
tos sociais, é desenvolvido pela sociologia Maria da Glória Gohn (2008). A auto-
ra coloca que os movimentos sociais representam o conjunto de ações coletivas 
dirigidas tanto à reivindicação por melhores condições de trabalho e vida, de 
caráter contestatório, quanto à construção de uma nova sociabilidade humana, 
o que significa, em última análise, a transformação das condições econômicas, 
sociais e políticas da sociedade vigente.  

Passadas duas décadas do século XXI, somos desafiados a retomar prin-
cípios que embasaram a criação das organizações sociais populares no passado 
recente e que ainda alicerçam a luta por direitos dos trabalhadores de diferentes 
categorias e pertencimentos. Digo isto porque a realidade nos mostra a cada dia 
que somente a organização social é capaz de conquistar e garantir políticas pú-
blicas em áreas como educação, saúde, cultura, meio ambiente, entre outras que 
possam garantir o desenvolvimento na perspectiva da sustentabilidade.

 A Dimensão sociocultural 

A região Alto Uruguai do RS é formada por trinta municípios, segundo o 
IBGE (2010), sendo Erechim o município polo por ter quase 50% da popula-
ção regional órgãos do governo estadual e federal nas áreas da saúde, educação, 
agricultura, segurança, obras, previdência. Também por reunir as sedes regio-
nais de sindicatos e movimentos sociais, como os sindicatos dos Metalúrgicos, 
da Alimentação, dos Comerciários, dos professores (CPERS), dos agricultores 
familiares (SUTRAF ALTO URUGUAI), o Movimento dos Atingidos por 
Barragens (MAD), a Central Única dos Trabalhadores (CUT). Reúne também 
a Cúria Diocesana e a Associação dos Municípios (AMAU).

A colonização da região Alto Uruguai, a partir do início do século XX, fez 
parte da proposta do Estado positivista1 para a implantação de um projeto mo-

1 Ao se falar na questão agrária no Rio Grande do Sul no período Republicano – entre 1892 e 1930 – há que 
se considerar que a doutrina positivista incorporada ao aparato estatal, foi responsável por uma série de me-
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dernizador que inserisse a região num modelo de produção capitalista, baseado 
na pequena propriedade. O (i)migrante europeu representaria o elemento civi-
lizador da região, até então reduto das populações nativas formadas por Índios e 
Caboclos. Ianni analisa da seguinte forma:

A expansão do capitalismo europeu após o início da Revolução 
industrial elucida a concentração da produção e a expansão desta, 
determinada pela abundância da mão-de-obra, fruto da explora-
ção demográfica ocorrida no século XVII. A vinculação do cres-
cimento da produção ao da oferta da mão-de-obra é significativa, 
pois quando o crescimento desta se estabiliza e se organiza, através 
dos movimentos sindicais, a solução será a expansão em direção 
aos mercados coloniais (IANNI, 1979, p. 11).

Seminotti (2008) coloca que os lotes de terras recebidos variavam de 77 
hectares até 1851 a 25 hectares no final do Século XIX. Várias leis2 foram criadas 
estabelecendo como se daria este processo. 

O Alto Uruguai foi uma das últimas regiões do Rio Grande do Sul a fazer 
parte do projeto de colonização, o que contribuiu para que se formasse neste 
local um reduto de Índios e Caboclos. Neste sentido, Giaretta (2008, p. 44) 
descreve: “Parte da região da colônia Erechim era habitada pelos Índios Cain-
gangues instalados nas cabeceiras do rio Toldo com seus aldeamentos, local de 
refúgio de presidiários, fugitivos da lei, desertores da Revolução de 1983”. Deste 
modo, a chegada do (i)migrante europeu provocou a perda de terras por parte 
dos índios e caboclos, que foram remanejados ou excluídos da colonização pla-
nejada pelo Estado.

A participação dos colonos nas comunidades rurais permitiu que se inicias-
se um sistema de organização social, pois a presença na comunidade significou a 
construção de um espaço coletivo de lazer, de oração e até de disputas por poder 
das direções de clubes e capelas, surgindo deste modo, o aspecto político entre 

didas que visavam normatizar o acesso às terras do norte do estado, com o principal objetivo de incorporar 
essa região – então considerada pelo Estado positivista como selvagem e incivilizada – nos moldes de uma 
produção capitalista. CARON, Márcia dos Santos. Colonização privada em área de colonização oficial: con-
siderações sobre a implantação das atividades da empresa colonizadora Luce, Rosa e Cia. Ltda. no Alto Uru-
guai Gaúcho (1915-1920). In: TEDESCO, João Carlos; HEINSFELD, Adelar. (Orgs.). Colonos, colônias & 
colonizadores: aspectos da territorialização agrária no Sul do Brasil, Erechim-RS: Habilis, 2009, p. 179-202.
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membros das comunidades. A pequena área de terra forçou o colono a desenvol-
ver várias culturas, usufruindo dos recursos naturais, pensando primeiramente 
na subsistência da família e depois na comercialização do excedente. 

 O contexto sociopolítico brasileiro entre 1970 e 1990

A formação dos movimentos sociais na região Alto Uruguai insere-se no 
contexto da conjuntura política brasileira e sob influência das mudanças da Igre-
ja Católica após o Concílio Vaticano II.  Nas duas décadas de regime militar, se-
gundo Seminotti (2008), houve o fortalecimento do Estado, com o predomínio 
das formas ditatoriais em detrimento da democracia; e por outro, a prática do 
transformismo como modalidade de desenvolvimento histórico que implicou a 
exclusão das massas populares. 

Para a implantação da política desenvolvimentista que beneficia as elites 
brasileiras e a entrada do capital estrangeiro, se fez necessário o controle da si-
tuação política do país e o aniquilamento das forças de oposição. Esta tarefa foi 
cumprida pelos decretos institucionais.
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A política desenvolvimentista dos anos 1970 previa um processo de mo-
dernização capitalista, pela qual a grande propriedade latifundiária se transfor-
maria em empresa capitalista agrária e haveria a internacionalização do mercado 
interno. Seminotti (2008) coloca que a participação do capital estrangeiro con-
tribuiu para reforçar a conversão do Brasil em país industrial moderno, com uma 
alta taxa de urbanização e uma complexa estrutura social marcada por profundas 
desigualdades sociais. 

O crescimento econômico brasileiro estava condicionado a uma conjuntu-
ra internacional favorável. Com a crise do petróleo em 1973 a economia brasilei-
ra sofreu brusco impacto. Seminotti (2008) coloca que a queda do crescimento 
econômico gerou críticas e discordâncias por parte dos empresários a cerca do 
modelo de desenvolvimento adotado pelos governos militares. 

Em 1974, a ideia de um Brasil que ‘marchava para seu grande des-
tino’ começou a desvanecer-se. O ‘milagre’, que até então manti-
vera o apoio da burguesia ao regime ditatorial, mostrava os pri-
meiros sinais de esgotamento. No plano interno, a própria rapidez 
do desenvolvimento econômico provocava a escassez de alguns 
insumos; além disso, o mercado – em parte por causa dos baixos 
salários – era restrito (RODRIGUES, 1990, p .6).

Somada a este conjunto de mudanças, surgiu um campo de forças políticas 
e culturais composto por intelectuais orgânicos, militantes políticos, artistas, 
estudantes e ativistas que passam a lutar pela redemocratização do país. Nesta 
mesma perspectiva há a atuação da Igreja Católica, através das Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs), da Comissão Pastoral da Terra (CPT) e de outras pas-
torais, tendo como doutrina a Teologia da Libertação. 

O movimento estudantil tornou-se um dos responsáveis pela retomada das 
mobilizações recuperando o espaço das ruas e ocorre a rearticulação do movi-
mento sindical com o fortalecimento do novo sindicalismo e a criação da Cen-
tral Única dos Trabalhadores (CUT) a partir das greves do BC paulista. Neste 
cenário de enfraquecimento do regime militar ressurgem as experiências de Edu-
cação Popular. 

A queda do regime militar e a redemocratização correspondem ao desejo 
por mudanças no campo político, econômico e social. Por um lado, o Estado 
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redefiniu a sua estratégia, sendo um protagonista de uma revolução passiva3.. 
Por outro, parcela da sociedade civil se reorganizou e passou a ser propositiva na 
luta por direitos e na defesa de políticas públicas para trabalhadores do campo 
e da cidade.

As mudanças internas da Igreja Católica 
e a Teologia da Libertação

As mudanças internas da Igreja Católica a partir dos anos 1960 fortalece-
ram os setores progressistas formando por um considerável número de leigos, 
padres e bispos. Seminotti (2008) destaca que ocorre um conjunto de transfor-
mações decorrentes das doutrinas emanadas do Concílio Vaticano II, convocado 
pelo Papa João XXIII em 1962.

Também, sob inspiração dos movimentos de libertação da África e espe-
cialmente com a Conferência do Episcopado Latino Americano de Medellín, 
em 1968 e de Puebla em 1979, as teses progressistas ganham força internamente. 
Na América Latina a Teologia da Libertação se torna uma doutrina em expansão 
e seus seguidores se autodenominam Igreja da Libertação.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), como órgão má-
ximo da Igreja, criou várias comissões para atuar no campo das lutas populares, 
exigindo justiça social e democracia. Assim se constituem as Pastorais sociais 
para atuarem junto aos setores populares, formando-se as Comunidades Ecle-
siais de Base (CEBS). Paludo esclarece que:

As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) datam dos primeiros 
anos da década de 1960 e inicialmente desenvolveram o trabalho 
nas zonas rurais, especialmente do nordeste. No RS, as CEBS se 
desenvolveram com maior força no final dos anos 1970 e nos anos 
1980. O Conselho Indigenista Missionário (CIMI) foi criado em 
1972 e, em 1975, tem-se a criação da Comissão Pastoral da Terra 

3  A Revolução Passiva prevê dois momentos: “o da restauração” (na medida em que é uma reação à possi-
bilidade de uma efetiva e radical transformação “de baixo para cima”) e o da “renovação” (na medida em que 
muitas demandas populares são assimiladas e postas em prática pelas velhas camadas dominantes). COU-
TINHO, Carlos N. Gramsci e a América Latina – As categorias de Gramsci e a realidade brasileira. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 112.
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(CPT). Esta entidade teve papel central na construção de inúme-
ros movimentos sociais do campo (PALUDO, p.61, 2001).

Um dos primeiros movimentos reivindicatórios surgidos a partir das CEBs 
foi o Movimento Custo de Vida. Criado em 1973, o movimento tinha o apelo 
das massas e ocupou um espaço importante no cenário político com campanhas 
de arrecadação de assinaturas de protesto. Várias pastorais ganharam espaço no 
cenário das lutas sociais entre as décadas de 1970 e 1980. Em Seminotti (2008) 
identificamos quais foram: pastoral da Terra, da Juventude, Operária, da Crian-
ça. Surgiram associações e movimentos comunitários impulsionados principal-
mente pela ala progressista da Igreja.

O ano de 1962 é tradicionalmente considerado o ano de nascimento da 
Teologia da Libertação. Esse nascimento tem como contexto toda a reforma 
eclesial desde o Concílio Vaticano II em diante. Recordemos, em Seminot-
ti (2008), os quatro elementos fundadores e constitutivos da TL entre 1968 e 
1989: a opção preferencial pelos pobres, a prioridade da práxis, a espiritualidade 
e o profetismo.

Em relação ao papel da Igreja frente ao regime militar, Schmidt (2005), co-
loca: Enquanto apoiou o regime, a Igreja foi elogiada. Bastou que uma parte dela 
(o chamado clero progressista) se voltasse contra as barbaridades do nosso capi-
talismo, para que logo a acusassem de fazer politicagem. Lideranças do campo 
eclesiástico como D. Helder Câmara, D. Evaristo Arns e D. Pedro Casaldáliga, 
Frei Betto e Frei Leonardo Boff defenderam os direitos humanos, denunciaram 
as injustiças sociais e o autoritarismo e repressão do governo brasileiro. 

Seminotti (2008) analisa que não era apenas a CNBB procurando agressi-
vamente defender sacerdotes e leigos contra a tortura. Eram também os ativistas 
católicos que mobilizavam seus contatos no exterior, no Vaticano, na Europa e 
nos Estados Unidos, e de outros ativistas dos direitos humanos, gerando assim 
protestos na imprensa estrangeira. A crítica dos meios católicos estrangeiros in-
quietava especialmente os militares brasileiros. Skidmore (1988) relata que em 
1970, o jornal do Vaticano, L’Osservatore Romano, sugeriu que o governo bra-
sileiro evitasse a repressão. O governo Médici se mostrou contrário a esta cam-
panha internacional, e plantou matérias contra a Igreja na imprensa brasileira. 

Os setores progressistas da Igreja Católica da Diocese de Erechim passaram 
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a pregar a Teologia da Libertação através de várias pastorais e das Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs). 

Neste sentido, Schmitt coloca:

A ação pastoral desenvolvida por religiosos e leigos identificados 
com a Teologia da Libertação voltava-se, antes de qualquer coisa, 
para as bases, ou seja, para aqueles setores da população privados 
ao mesmo tempo ‘do ter, do poder e do saber’, desdobrando-se em 
distintas frentes de luta. Neste primeiro momento, a luta dos sem-
-terra, a luta dos agricultores atingidos pela construção de barra-
gens, a luta dos pequenos agricultores, a organização das mulheres 
e dos jovens aparecia como desdobramentos de um único projeto, 
cujo objetivo último era a construção da ‘nova sociedade (SCH-
MITT, p. 194, 1996).

A partir da Teologia da Libertação e a aplicação do método “Ver, Julgar e 
Agir”, foram realizados no âmbito da diocese de Erechim inúmeros cursos de 
formação. Centenas de trabalhadores, tanto do campo como da cidade, foram 
incentivados a ter uma atuação oposicionista junto aos sindicatos de trabalhado-
res existentes, bem como a se organizar de modo coletivo em movimentos sociais.

A formação das novas lideranças

Na região Alto Uruguai, a formação de novas lideranças, que iriam criar mo-
vimentos e organizações sociais, ocorre, especialmente durante a década de 1980 
através do trabalho realizado inicialmente pelos setores progressistas da Igreja Ca-
tólica, e posteriormente pelas primeiras organizações sociais constituídas. O tra-
balho de formação visava especialmente os jovens, que posteriormente passariam 
a atuar nos movimentos sociais populares, no meio sindical e no campo político. 

No início da década de 1970 grupos formados por padres e leigos passaram 
a se organizar na região Alto Uruguai. Analisavam a conjuntura sociopolítica do 
país e desenvolviam ações com o objetivo de criar coletivos que lutassem pela re-
democratização do país, junto no meio sindical e no campo político partidário. 
Passaremos a descrever, a partir de Seminotti (2008), quais eram estes grupos e 
os seus objetivos.



250

A formação dos Movimentos Sociais no Alto Uruguai gaúcho...

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

O Esquema Dois

O Esquema Dois foi uma organização que funcionou na primeira metade 
da década de 1970. Seminotti (2008) revela que reunia padres progressistas das 
dioceses de Erechim e de Passo Fundo, que por vezes se articulavam com padres 
de outras dioceses do Estado do RS. Tinha por objetivo pensar e definir ações 
comuns, tendo presente a conjuntura nacional e a realidade local. 

Segundo o Padre Milton Matias, em Seminotti (2008), “nos reuníamos 
para fazer frente às questões do Estado. Tratávamos os nossos assuntos, sobre o 
clero, as divergências na Igreja e também sobre questões sociais, ligadas à Comis-
são Pastoral da Terra (CPT)”. Da Diocese de Erechim, participaram os padres 
Milton Mathias, Ivo Mielke, Antonio Scheffel, entre outros. 

O padre Ivo Mielke, em entrevista a Seminotti (2008), relata: “reuníamos 
por baixo dos panos. Muitos padres eram convidados a participar, mas havia 
muita resistência, pois a grande maioria achava que deveriam ficar só no aspec-
to religioso. Na diocese dizia-se que era a reunião dos padres novos”. Segundo 
Seminotti (2008), o grupo Esquema Dois manteve-se organizado até o ano de 
1974. A partir daí, outras organizações, como o grupo Paulo VI e o trabalho das 
pastorais passaram a ter uma atuação destacada na organização dos movimentos 
sociais e de muitas lutas regionais.

 O Grupo Paulo VI

A partir de Seminotti (2008), identificamos que em 1972 constituiu-se 
o grupo Paulo VI, tendo a participação de padres, professores e lideranças dos 
movimentos sociais ligados à Igreja Católica. Tinha como objetivo questionar 
o sistema político, defender um sindicalismo combativo, difundir o socialismo, 
apostar no jovem como sujeito da história e fazer da Igreja um instrumento de 
transformação social. Padre Valter Girelli relata: 

Os padres mais velhos e por vezes o bispo D. João Hoffmann, da 
diocese de Erechim, faziam algumas críticas quanto à nossa par-
ticipação neste grupo, mas buscávamos força entre nós e tínha-
mos como referência os bispos D. José Gomes, de Chapecó e D. 
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Orlando Dotti, de Vacaria, que estavam comprometidos com a 
realidade social e o processo de mudanças da Igreja Católica (SE-
MINOTTI, p. 95, 2008).

Um aspecto a ser considerado está relacionado à denominação “Paulo VI”. 
Mesmo tendo uma forte ligação com a Igreja, o nome não tinha relação com o 
aspecto religioso ou com as mudanças que estavam em curso na Igreja Católica. 
Nem mesmo com o Papa Paulo VI que realizou seu pontificado de 1963 a 1978, 
concluiu o Concílio Vaticano II em 1966 e tinha uma visão tradicional da Igreja. 
Segundo a professora Nely Zaffari, em Seminotti (2008), o nome Paulo VI foi 
escolhido de forma estratégica para desmistificar um possível preconceito dos 
setores conservadores quanto aos propósitos do grupo.

A articulação de várias lutas e o surgimento de várias organizações sociais 
da região Alto Uruguai tiveram origem ou a contribuição do grupo Paulo VI. 
Podemos destacar o surgimento da Comissão Regional de Atingidos por Bar-
ragens (CRAB), o Centro de Educação Popular (CEPO), O Movimento de 
Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR), a criação da CUT Alto Uruguai e 
do Partido dos Trabalhadores (PT) em municípios da região e o processo das 
oposições sindicais.

 A Escola Diocesana de Servidores

A Escola Diocesana de Servidores foi criada em 1973, na Diocese de Ere-
chim. Segundo, Seminotti (2008), tinha como objetivo primordial formar lei-
gos para diversos ministérios, pois o concílio Vaticano II determinou, em 1965, 
que deveria haver diáconos permanentes para auxiliarem nos trabalhos da Igreja 
devido à escassez de padres. 

O Padre Demétrio Valentini, que viria a ser bispo de Jales (SP), coloca em 
seminotti (2008) que “a formação de lideranças comunitárias para servir à Igreja 
e à comunidade contrariavam os interesses da ditadura militar. Muitas destas li-
deranças comunitárias, aos poucos, descobriram a vocação para atuar em outros 
campos.” Valentini cita o exemplo de Ivar Pavan, que de servidor de comunidade, 
tornou-se líder sindical e elegeu-se deputado estadual pelo Partido dos Traba-
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lhadores. Segundo ele, “não era contraditório o trabalho de ordem política, pois 
transcendia o comunitário, o serviço ao povo”. Pois como mencionado acima, 
a escola tinha, entre outros, o objetivo de integrar e assumir responsabilidades 
sociais e políticas.

 A Pastoral da Juventude

Em Puebla (1979) a Igreja Católica manifesta-se sobre os jovens, através do 
texto oficial, da seguinte forma: 

A Igreja vê na juventude uma enorme força renovadora, símbolo 
da própria Igreja. Existem jovens socialmente muito inquietos, 
mas reprimidos pelos sistemas de governo; estes buscam a Igreja 
como espaço de liberdade para poderem expressar-se sem mani-
pulações e protestar social e politicamente.

O trabalho de formação da Igreja Católica com jovens começa algumas dé-
cadas antes de Puebla. Nos anos 1930 surgiu um movimento de leigos chamado 
Ação Católica. Dentro dele, surgiu um movimento de jovens operários denomi-
nado JOC ( Juventude Operária Católica). Seminotti (2008) coloca que se criou 
no Brasil, em 1950, a Ação Católica Especializada, atuando no meio operário, 
universitário, estudantil e rural. Para os jovens do meio rural, surgiu, então, a 
JAC ( Juventude Agrária Católica), que a partir de 1950 começou a se espalhar 
por todo o país.

Ainda em Seminotti (2008), em 1961 o engajamento da JAC recebeu um 
grande impulso com a encíclica do Papa João XXIII, Mater et Magistra, que 
tocava profundamente no problema agrário dos países pobres. Nesta época, a 
CNBB, refletindo sobre a Mater et Magistra, disse que a JAC era digna de apoio 
prioritário, pois era, por excelência, uma forma de presença do Cristo entre os 
trabalhadores do campo.

Na diocese de Erechim, constitui-se, em 1975, a Coordenação Diocesana 
de Pastoral que era coordenada pelo Padre Antoninho Valentini. A partir daí 
implementaram-se as diretrizes aprovadas pela CNBB que inspiraram os planos 
diocesanos com as ações evangelizadoras em todo o Brasil.
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Uma ideia pioneira, de iniciativa do padre Antonio Scheffel quanto à or-
ganização dos jovens rurais na região Alto Uruguai, foram os encontros de jo-
vens rurais no final da década de 1970. O padre esteve presente na criação da 
Comissão Pastoral da Terra (CPT), em Goiânia (GO), em 1975, e de lá voltou 
convencido dos objetivos políticos da mesma.

A criação do Instituto de Pastoral da Juventude (IPJ)
e a formação do Curso de Assessores de Jovens (CAJO)

A criação do IPJ tinha como objetivo a formação de assessores de diferentes 
dioceses do estado do RS. Seminotti (2008) coloca que a formação de assessores 
foi através do Curso de Assessores de Jovens (CAJO). Segundo o texto “Juventu-
de faz História”, do IPJ, no final de 1981, já haviam participado quatro grupos no 
curso de Assessores de Jovens, formando 92 assessores no âmbito do RS. 

Da diocese de Erechim participou do CAJO, no ano de 1982, como repre-
sentante escolhido pela Coordenação Diocesana de Pastoral, o jovem Cláudio 
Brondani. Cláudio Brondani relata que a formação da PJ na Diocese de Erechim 
deve-se à participação nos cursos do CAJO realizados pelo IPJ no início da dé-
cada de 1980. Brondani (2007) relata que após os encontros estaduais, no ano 
de 1983, foi organizada a Pastoral da Juventude regional em uma sala no prédio 
da Mitra Diocesana e ele se tornou o primeiro liberado de uma diocese do estado 
para o trabalho da PJ. 

Segundo Seminotti (2008), o Padre Antoninho Valentini acompanhou 
todo o processo e, apesar de não se mostrar publicamente, deu todo o apoio e 
auxiliou no planejamento do trabalho. As Dioceses que mais avançaram foram 
as que tinham um assessor liberado para a PJ.

A criação da Pastoral da Juventude e o Treinamento para a Ação 
Pastoral (TAPA)

A CNBB foi a base de sustentação das pastorais sociais durante a década 
de 1970 e o início dos anos 80. D. Demétrio Valentini coloca que “a CNBB fez 
o papel de porta-voz de quem não tinha espaço de participação na década de 
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1970. Exerceu uma função supletiva, principalmente com as pastorais. A presen-
ça comprometida de muitos bispos com o trabalho pastoral, como é o caso de D. 
Orlando Dotti, de Vacaria, e D. José Gomes, de Chapecó, serviu de referência 
para o trabalho de diversos padres e para o fortalecimento das pastorais sociais 
na diocese de Erechim”.

A criação da Pastoral da Juventude4 e dos grupos de jovens nas paróquias e 
comunidades na região Alto Uruguai ocorreu a partir da formação de lideranças 
através do curso do Treinamento para a Ação Pastoral (TAPA).  Coordenado, 
primeiramente pela Frente Agrária Gaúcha (FAG) em 1979, destinado à forma-
ção de jovens do meio rural, estendeu-se para as dioceses do estado a partir de 
1983 sob a coordenação da PJ estadual e da PJ regional.

O curso do TAPA na diocese de Erechim, segundo Seminotti (2008), 
acontecia em três etapas, com dois dias de duração por etapa. Realizava-se por 
paróquia ou por área (de duas a quatro paróquias próximas). O local era normal-
mente o salão comunitário de uma capela, onde havia espaço para os trabalhos, a 
recreação e as refeições. À noite, os jovens eram distribuídos entre as famílias da 
comunidade para pernoitar. 

O objetivo do curso era conscientizar os jovens para a organização, a par-
ticipação e a libertação, incentivando a militância nos movimentos populares e 
organizações sociais. A partir dos cursos de formação, os jovens buscavam con-
quistar o seu espaço nas equipes de liturgia, no grupo de jovens, nas diretorias da 
capela, direções de sindicatos. Os textos bíblicos fundamentavam as reflexões, 
sempre relacionados com a realidade. O método “Ver, Julgar e Agir” orientava 
os debates.

 A Escola Sindical Alto Uruguai (ESAU)

O trabalho de formação de lideranças foi central para a criação das orga-
nizações sociais populares. Após a criação do TAPA pela PJ, foi criado em 1986 
a Escola Sindical Alto Uruguai (ESAU). Tinha por objetivo a formação apro-

4  Relação de liberados pela PJ regional: Cláudio Brondani: 01/06/1983 à 30/12/1986; Maria Luiza Ribeiro 
da Luz: 01/07/86 à 30/12/1986; Ademir Jacó Schmidel: 01/03/1987 à 31/05/1988; Docimar Querubin: 
01/06/1988 à 20/11/1990; Ivanei Maria Farina: 01/06/1988 à 11/12/1989; Claudio Risson: 01/06/1990 
à 23/04//1993. (SEMINOTTI, p. 122, 2008).
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fundada para lideranças municipais, visando intervir no campo sindical, organi-
zando chapas de oposições sindicais e no campo político, criando o Partido dos 
Trabalhadores nos municípios da região.

Seminotti (2008) coloca que a ESAU funcionou em toda a região norte do 
Estado, abrangendo Vacaria, Passo Fundo, Três Passos, Frederico Westphalen e 
toda a região Alto Uruguai. A ESAU foi criada a partir do Conselho de Oposi-
ção Sindical Alto Uruguai (COSAU), que estava constituído nos três estados do 
sul e no Mato Grosso para organizar as oposições sindicais e da Escola Sindical 
Margarida Alves (ESMA) de Curitiba, que ministrava cursos qualificados para a 
formação de lideranças sindicais.

Quadro 2. Lideranças participantes dos cursos da ESAU e ESMA

Nome Município Atualmente
Altemir Tortelli Jacutinga Dirigente da Fetraf Sul

Dino Giaretta Getúlio Vargas Prefeito de Getúlio 
Vargas - PT

Vilson Babicz Floriano Peixotto Dirigente do Sutraf

Ivar Pavan Aratiba Deputado Estadual do PT

Eloir Griseli Ponte Preta Dirigente do Sutraf

Lucir De Conto Aratiba Diretor do ACHA

Ari Pertuzatti Três Arroios Dirigente da Fetraf Sul

Inácio Benincá Severiano de Almeida Assessor Parlamentar

João Carlos Zottis Getúlio Vargas Assessor Parlamentar

Valmor Pase Getúlio Vargas Diretor da Cotrigo

Gervásio Plucinski Áurea Diretor da Coorlac

Luis Carlos Dalla 
Costa Barão de Cotegipe Direção do MAB

Luis Carlos Tomazelli Barão de Cotegipe Coordenador Regional 
PT/AU

Mário Antonio Farina Erechim Diretor da Coorlac

Alderi do Prado Erval Grande Diretor da Creral

Anacleto Zanella Erechim Vereador do PT

Cláudio Risson Jacutinga Diretor da Cre$ol

Fonte: Seminotti (p. 129, 2008).
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A formação pela ESAU e PELA ESMA representou o primeiro passo de 
independência em relação à Igreja Católica na região. Os seus propósitos e obje-
tivos reafirmavam o pensamento dos setores progressistas da Igreja Católica que 
construíram uma base sólida no campo social abrindo caminhos para a formação 
de um novo tecido social.

A criação das Organizações e 
Movimentos Sociais Populares

Se por um lado, a partir do golpe de 1964 os movimentos sociais retroa-
giram, embora nem por isso tenham deixado de demonstrar o inconformismo 
com a dura realidade das condições de trabalho e de renda, por outro, no final 
dos anos 1970 a classe trabalhadora gradativamente retoma o processo de orga-
nização social. Zanella relata que:

No período de 1964 a 1968, a repressão realizada pela ditadura ao 
movimento sindical, aos partidos políticos de esquerda e ao con-
junto de movimentos sociais existentes provocou um refluxo nas 
lutas sociais no país. Assim, o movimento sindical foi retomando 
suas lutas lentamente, dessa feita contra as danosas consequências 
oriundas do arrocho salarial (ZANELLA, P. 127, 2004).

A reorganização dos trabalhadores na década de 1980 tem a contribuição 
do Novo Sindicalismo formado a partir das greves do ABC paulista, no final da 
década de 1970, fortalecido com a criação da Central Única dos Trabalhadores 
em 1983. 

No Alto Uruguai, o sindicalismo combativo foi se estruturando durante 
toda a década de 1980. O surgimento de um movimento de oposição à prática 
do sindicalismo oficial na região Alto Uruguai, como em todo o Brasil, coincide 
com a retomada das lutas sociais no campo, no final da década de 1970 e na 
década de 1980. 
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 As oposições sindicais no meio rural

As formações através dos cursos do TAPA num primeiro momento e da 
ESAU posteriormente abasteceram o movimento das oposições sindicais tam-
bém chamado “Renovação Sindical”. A história do movimento sindical na re-
gião é identificada, conforme Scapini (2008), por três fases: FFa fase das oposições 
(1979/85); a fase das lutas (1986/88); a fase da consolidação (1989...).

No âmbito do sindicalismo rural, o movimento de conquista das direções 
dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STRs) municipais denominou-se “opo-
sições sindicais”. Segundo Seminotti (2008), a fase das oposições (1979/1985) 
tinha como objetivo principal tomar das mãos dos dirigentes “pelegos”5F os Sin-
dicatos os STRs nos municípios da região para transformá-los em verdadeiras 
ferramentas de luta nas mãos dos trabalhadores. Neste período, o embate ocorreu 
entre sindicalistas que se encontravam no poder sob orientação da FETAG, e 
sindicalistas de formação progressista, da base de construção da CUT.

Conforme a tabela a seguir, a proposta sindical da CUT, denominada de 
CHAPA 26, foi vitoriosa em cinco das nove eleições em que houve disputa nos 
STRs.

5  O termo “pelego” é muito usado no sindicalismo para denominar aqueles sindicalistas atrelados à estrutu-
ra sindical e que praticam o sindicalismo de conciliação de classes. A sua utilização explica-se pelo fato de que 
o pelego serve para amaciar a montaria ao cavalo pelo cavaleiro. Portanto, no movimento sindical, serviria 
também para amaciar a relação conflituosa existente entre patrão e empregado. (ZANELLA, p. 205, 2004).
6  A denominação “CHAPA 2” também era chamada de “CHAPA da CUT” ou “Renovação Sindical”e 
caracterizava-se como a chapa de oposição, defendida pelos setores progressistas da Igreja, movimentos so-
ciais e pelo PT. Defendia o rompimento da estrutura sindical oficial, a liberdade e autonomia sindical, a 
organização dos trabalhadores no local de trabalho, a luta em favor da democratização do país, o avanço na 
conquista de direitos sociais, a participação efetiva dos trabalhadores nas decisões do sindicato e uma prática 
sindical classista. Seminotti (2008)
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Quadro 3. Sindicatos em disputa entre CUT e Fetag, na década de 
1980, na região Alto Uruguai

Nome da Entidade Ano Resultado da eleição

STR de Erval Grande 1982 Vitória da chapa ligada à CUT

STR de Erechim 1984 Vitória da chapa ligada à CUT

STR de Aratiba 1985 Vitória da chapa ligada à CUT

STR de Viadutos 1985 Vitória da chapa ligada à Fetag

STR de Barão de 
Cotegipe 1986 Vitória da chapa ligada à Fetag

STR de Jacutinga 1986

Empate na eleição, mas um voto ficou 
sob judice.

A justiça considerou o voto válido 
para a chapa

ligada à Fetag.

STR de Marcelino 
Ramos 1986 Vitória da chapa ligada à CUT

STR de São Valentim 1988 Vitória da chapa ligada à Fetag

STR de Três Arroios 1988 Vitória da chapa ligada à CUT

Fonte: Seminotti (2008, p. 138).

A Igreja Católica, através de padres progressistas, estava presente nas dis-
putas eleitorais para as direções sindicais. Um dos expoentes dessa liderança, no 
município de Erval Grande, era o padre Antonio Scheffel que relembra através 
de entrevista concedida a Seminotti (2008) como se deu a disputa:

Aí, a gente teve quase uma guerra, foi uma coisa terrível, com amea-
ças de morte e tudo mais, mas fomos em frente, e aí, a última ‘pegada’ 
foi que eles não queriam abrir as urnas na noite, depois do dia da 
votação. Aí, nós entramos na justiça. Em Erechim, nós perdemos a 
questão. Então foi em Porto Alegre direto e lá então ganhamos. Aí 
veio o juiz, aquele de Porto Alegre mandou alguém de Erechim para 
Erval Grande. Às oito horas da noite abrimos as urnas, mas foi uma 
coisa muito assim... a cidade toda estava em alvoroço. Os agricul-
tores todos se reuniram. Era com machado, era com foice, era com 
picareta. Se eles perdessem a eleição, diziam que iam desmanchar o 
sindicato, né. Mas, aí, graças a Deus, conseguimos a vitória, de cada 
quatro votos para chapa dos combativos dava um pra situação.
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Segundo Scapini, em Seminotti (2008), a direita não hesitava em jogar sua 
força contra este novo sindicalismo emergente. Usava sua estrutura, seus recur-
sos, ou mesmo fazendo terrorismo ideológico, afirmando que as lideranças do 
chamado novo sindicalismo eram orientadas por gente de fora, ou seja, pelo so-
cialismo internacional.

 O sindicalismo urbano

As bases7 para a origem do sindicalismo urbano combativo na região Alto 
Uruguai, a exemplo do sindicalismo rural, estavam no trabalho realizado por se-
tores progressistas da Igreja Católica através das pastorais sociais que tinham em 
seu ideário a transformação social. Durante a década de 1980, a Juventude Ope-
rária Católica ( JOC), a Ação Católica Operária (ACO) e a Pastoral Operária 
(PO), desenvolveram um trabalho de formação de lideranças e de organização 
de grupos de trabalhadores.

Anacleto Zanella, sindicalista vinculado ao ramo da alimentação na região 
Alto Uruguai, relata que a JOC e a ACO nasceram na região, mais precisamente 
em Erechim, na década de 1970, por influência do padre Adelar de David e da 
Irmã Deonilse Rovani. O trabalho destas organizações consistia na realização de 
reuniões na casa de moradores ou na sede da comunidade em bairros da cidade 
de Erechim. 

No decorrer da década de 1980, a ACO foi sendo substituída pelo trabalho 
da Pastoral Operária (PO), que defendia o sindicalismo combativo, fundamen-
tado na proposta da CUT. Este trabalho passou a ser referência, e foram defini-
das ações concretas a serem implementadas, identificadas como ação sindical.

Neste sentido, uma estratégia foi montada para a conquista do Sindicato 
dos Trabalhadores das Indústrias da Alimentação de Erechim. Segundo relato 
de José Revers Sobrinho, a partir de sua atuação na Pastoral Operária, optou por 

7  O movimento iniciado pelos metalúrgicos de São Bernardo do Campo aos poucos contagiou várias en-
tidades sindicais do país, abrangendo outras categorias – a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas 
Empresas de Crédito; o Sindicato dos Jornalistas Profissionais em Porto Alegre; a Federação dos Trabalha-
dores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado do Rio de Janeiro; o Sindicato 
dos Metalúrgicos de Monlevade (em Minas Gerais); a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas 
de São Paulo.
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empregar-se na Cotrel como meio para se associar ao Sindicato da Alimentação 
e fazer parte da direção da entidade

A trajetória do sindicalismo combativo no meio urbano alcançaria outras 
vitórias logo a seguir. Seminotti (2008) coloca que a conquista do 15º núcleo 
do Cpers Sindicato seguiu a estratégia adotada no Sindicato da Alimentação, ou 
seja, ganhar a entidade por dentro. A professora Nely Zaffari possuía um histó-
rico de comprometimento social desde o início da década de 1970 com a forma-
ção do grupo Paulo VI e com a Pastoral Operária. Era associada ao Cpers desde 
1969 e, sendo representante dos professores estaduais cedidos à FAPES, assumiu 
a Comissão de Educação do sindicato, a partir de 1982. Pelo trabalho realizado 
e por sua liderança, tornou-se diretora do 15º núcleo nas eleições de 1984, numa 
chapa de composição com outros campos políticos. Segundo Zaffari, em Semi-
notti(2008):

Tudo começou com a Pastoral Operária, pois fazíamos reuniões 
para debater sobre a conjuntura local e nacional. Também plane-
jávamos como iríamos intervir no meio sindical, que atuava de 
forma assistencialista e não defendia os interesses dos trabalhado-
res. Era urgente conquistarmos esses instrumentos de luta.

O avanço do sindicalismo urbano foi expressivo na década de 1980 na re-
gião Alto Uruguai a partir do trabalho da pastoral operária. Seminotti (2008) 
relata alguns destes processos de conquistas. Em 1986, foi conquistado, pelo 
campo da CUT, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material Elétrico de Erechim. A conquista deste sindicato tinha 
uma simbologia particular, pois esta categoria tinha grande poder de mobili-
zação e foi quem deu início ao novo momento do sindicalismo combativo no 
Brasil com as greves do ABC paulista, no final da década de 1970.

Na segunda metade da década de 1980 outras entidades foram conquista-
das ou passaram a articular-se junto ao campo da CUT: A Associação dos Tra-
balhadores Aposentados e Pensionistas do Alto Uruguai do Rio Grande do Sul 
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(Atapers)8 (1987), a Casa do Trabalhador9FFF(1986), o Sindicato dos Traba-
lhadores nas Indústrias do Vestuário (1987) e o Sindicato dos Empregados no 
Comércio de Erechim (1987). Foram criados os Sindicatos dos Trabalhadores 
Rodoviários de Erechim (1987) e o Sindicato dos Empregados em Estabeleci-
mentos de Saúde (1989).

 A Comissão Regional de Atingidos por Barragens – CRAB

O projeto de desenvolvimento proposto pelos governos militares, em-
preendendo a industrialização e a internacionalização acelerada da economia, 
tinha como grande meta, nos anos 1970 um novo modelo energético baseado 
na construção de usinas hidroelétricas de grande porte. Juntamente com a região 
nordeste, com a barragem do rio São Francisco e a região norte, com a barragem 
de Tucuruí, a região sul teria grandes investimentos na produção de energia, com 
várias barragens nas bacias dos rios Paraná e Uruguai.

Seminotti (2008) coloca que neste período, marcado pela emergência dos 
novos movimentos sociais e pelo processo de redemocratização do país, surgi-
ram vários movimentos de populações atingidas por barragens em diversas áreas 
do Brasil. Os projetos eram implementados normalmente sem considerar os as-
pectos ambientais, culturais e, principalmente, sociais e econômicos das famílias 
atingidas.

As informações sobre locais, número de atingidos, início das obras, pos-
síveis indenizações não eram reveladas pela ELETROSUL (órgão do governo 
responsável pelo projeto), o que causava apreensão e revolta dos atingidos. Na 
região Alto Uruguai, a Comissão Regional de Atingidos por Barragens se cons-

8  A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Erechim (Atape) foi criada no ano de 1961, mas não 
conseguiu manter-se em atividade depois do golpe militar de 1964. Foram retomadas as atividades em 1987 
com o nome de A Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Alto Uruguai do Rio Gran-
de do Sul (ATAPERS) por Ondina Piaia, professora e militante do PT. Nesse período, o atendimento aos 
aposentados e pensionistas era feito junto ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de 
Erechim e na casa do Trabalhador.
9  A Casa do Trabalhador foi criada em 1962 e abrigava várias entidades sindicais urbanas que não possuíam 
sede própria. Servia também para contratar serviços assistenciais para os associados dos sindicatos. Em feve-
reiro de 1986, os sindicalistas ligados à CUT conseguiram eleger a diretoria desta entidade, assim, passaram 
a exercer o controle sobre ela. A partir de então, a Casa do Trabalhador passou a ser um local importante para 
cursos, reuniões e encontros organizados pela CUT na região.
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tituiu no final da década de 1970, justamente por tomar conhecimento do pro-
jeto de construção das barragens do rio Uruguai, principalmente a barragem de 
Machadinho, pelo governo Federal. 

A criação da CRAB10 na região Alto Uruguai iniciou a partir da articula-
ção entre padres ligados à CPT e outros setores progressistas da Igreja Católica, 
lideranças dos sindicatos combativos e professores da Faculdade de Erechim - 
FAPES. O grupo Paulo VI, que congregava um conjunto de lideranças, também 
foi um dos espaços de análise e planejamento de ações que contribuíram para a 
formação da CRAB. O padre Ivo Mielke que no início dos anos 80 era pároco 
de Estação, município de Getúlio Vargas (um dos municípios que seria atingido 
pela barragem de Machadinho), revela que, aos domingos, ia participar de mo-
bilizações nas comunidades onde a barragem de Machadinho atingiria, mas que 
era uma opção muito mais dos padres do que uma orientação da Igreja.

A Fundação Alto Uruguai para a Pesquisa e o Ensino Superior de Erechim 
(FAPES), que viria a se transformar na Universidade Regional Integrada em 
1992, também contribuiu para a criação da CRAB. Havia a envolvimento de 
vários professores na assessoria das pastorais sociais e dos movimentos popu-
lares. Entre os professores estavam Nely Zaffari, Nédio Piran, Ernesto Cassol e 
Raimundo Pedrosa.

Um dos marcos desta luta contra as barragens e contra o modelo energéti-
co planejado pelos governos militares, na região, foi a Romaria da Terra, em 15 
de fevereiro de 1983, na localidade de Carlos Gomes, na época município de 
Viadutos. Carlos Gomes situava-se próximo ao rio Uruguai e seria coberto pelas 
águas da barragem de Machadinho. Seminotti (2008), revela que a decisão de 
fazer a Romaria neste local partiu de uma proposta da CRAB e da CPT local. 
Essas entidades queriam chamar a atenção da sociedade para o problema social 
que estava sendo vivido pelos agricultores atingidos. 

O resultado positivo de todo o processo de mobilizações e do trabalho de 

10  A Comissão Regional de Atingidos por Barragens trabalhava a partir da seguinte base: Ao final dos anos 
70, no início da chamada abertura política, os trabalhadores rurais da Bacia do Rio Uruguai são surpreen-
didos por notícias de que estava sendo planejada uma inundação na região. Desde 1967 havia pesquisas 
por conta do Governo para conhecer o potencial hidroenergético da região. Os levantamentos feitos pela 
ELETROSUL apontavam a possibilidade de se construírem 25 usinas hidrelétricas nas regiões gaúchas e 
catarinenses banhadas pelo rio Uruguai e seus afluentes, atingindo 77 municípios e desalojando cerca de 200 
mil pessoas. CRAB. Nossa história em debate. Lages: Gráfica Vianei, 1989, p. 5.
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conscientização em toda a região forçou a interrupção dos trabalhos da Eletro-
sul. O projeto e a construção da barragem de Machadinho foi retomado na déca-
da de 1990, não atingindo a localidade de Carlos Gomes, hoje município e com 
indenizações aos atingidos.

Outro projeto planejado pela Eletrosul na década de 1970 foi a barragem 
de Itá, situado também na bacia do rio Uruguai, na divisa entre o norte do Rio 
Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina. O grande trabalho de organização 
social desenvolvido pela CRAB com o auxílio de padres e lideranças dos movi-
mentos sociais populares contribuiu para que a Eletrosul reconhecesse os direi-
tos dos atingidos. A Barragem de Itá foi construída no final da década de 1980 e 
início da década de 1990, porém com um processo de negociação e indenização 
aos atingidos, coordenado pela CRAB.

Seminotti (2008) coloca que a CRAB desenvolvia suas atividades junto 
aos atingidos com recursos provenientes de projetos de cooperação internacio-
nal, a Pão para o Mundo e a Misereor (entidades religiosas da Europa). A mídia 
criticou duramente o uso de recursos para as atividades da CRAB, fazendo re-
lação com o MST, CUT e o PT. O jornal Voz da Serra, em novembro de 1987 
publicou vários artigos sob os seguintes títulos: “Dólares sempre à vontade”, 
“Sem-terra tem aula de guerrilha”, “Doutrinação do PT e CUT”, “Poderio ame-
dronta prefeitos”. A presença do MST na região esteve ligada mais por princípios 
ideológicos, pelas formações que lideranças da região participavam, do que pela 
organização do movimento em âmbito local. 

A CRAB passou a atuar sob o nome de Movimento dos Atingidos por Bar-
ragens (MAB), realizando a sua primeira assembleia em 1986. Porém a criação 
formal do MAB ocorreu em 1991 no I Congresso Nacional de Atingidos por 
Barragens realizado em Goiânia.

 O Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais – MMTR

O trabalho de formação de lideranças, pelo método ver-julgar-agir, provo-
cava reflexões sobre a conjuntura local, nacional e global nos aspectos político, 
social, econômico e cultural.  Um dos temas trabalhados era a questão de gênero, 
onde era analisado o papel da mulher na sociedade atual.  Para o MMTR A luta 
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pela igualdade de gênero precisava romper com o viés histórico de opressão e 
discriminação contra a mulher.

Seminotti (2008) coloca que o MMTR ganhou maior notoriedade a partir 
de 1983, quando passou a ter maior organização e desenvolveu um trabalho de 
conscientização, com lutas específicas, buscando direitos, maior espaço na socie-
dade e se articulando com os demais movimentos sociais populares da região. 
Segundo Piran (p.88, 2001), “O início da organização se dá com a luta pela apo-
sentadoria aos 55 anos, mas logo se amplia para o direito a fazer o “bloco” para 
a venda de produtos em seu nome, reconhecimento da profissão de agricultora, 
direito de se associar às cooperativas. 

Quadro 4. Objetivos e reivindicações do MMTR

Objetivos:

• Acabar com a discriminação de que eram vítimas;

• Fazer a mulher participar dos diversos setores da sociedade;

• Valorizar o trabalho doméstico;

• Fazer com que a responsabilidade na educação dos filhos recaia 
sobre o casal, não apenas sobre a mulher; Conscientizar a 
mulher de seu valor e da importância da política; 

• Despertar a mulher para sua libertação;

• Apoiar as lutas gerais dos trabalhadores.

Reivindicações:

• Aposentadoria aos 55 anos de idade para a trabalhadora rural;

• Lugares para lazer;

• Postos de Saúde;

• Fim da violência contra a mulher;

• Auxílio-maternidade;

• Preço justo pelas mercadorias produzidas.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Os sindicatos dos trabalhadores rurais do campo da CUT deram gran-
de contribuição para a luta pela aposentadoria. Articulava os agricultores para 
mobilizações, com abaixo-assinados, cedência de espaços para reuniões e com a 
participação de dirigentes para o planejamento do processo de organização do 
movimento.

O movimento estava organizado em mais de 80 municípios do estado do 
Rio Grande do Sul, atingindo sistematicamente de 30 a 35 mil mulheres na base. 
Na região Alto Uruguai, Seminotti (2008), o movimento estava organizado em 
aproximadamente 10 municípios, de onde surgiram várias lideranças regionais. 
Esses avanços foram decorrentes de atividades realizadas pelo movimento como 
dias de estudo, seminários, cursos, mobilizações, materiais didáticos e de divul-
gação. Havia grande apoio de setores progressistas da Igreja Católica, padres e ir-
mãs que participavam de encontros, realizavam celebrações e reflexões em torno 
das lutas das mulheres.

O apoio ao MMTR sofria resistência dos setores conservadores da Igreja 
Católica, mas aos poucos foi assumido por alguns padres diocesanos e algumas 
irmãs de congregações religiosas. Seminotti (2008), analisa que somente no ano 
de 1990 é que a CNBB dá maior atenção a toda problemática da mulher e lança 
a Campanha de Fraternidade sob o Lema: “Mulher e homem, imagem de Deus”. 
Significou um impulso para a organização do movimento, com o aprofunda-
mento sobre temas como a “discriminação da mulher na sociedade”, “a parti-
cipação da mulher na política”, “a exploração sexual da mulher”, “a mulher no 
mercado do trabalho”, entre outros.

 O Centro de Educação Popular – CEPO

As organizações que mais respondiam aos desafios de analisar a conjuntura 
e planejar as ações de forma coletiva foram o grupo Paulo VI, que atuou durante 
toda a década de 1970 e início da década de 1980, e a CUT regional, a par-
tir de 1983. As lideranças vinculadas às mesmas decidiram criar o CEPO para 
atuar articulada com as demais organizações sociais populares da região e ser 
uma entidade jurídica que permitisse receber recursos de projetos de cooperação 
internacional e do Estado.  Nely Zaffari (2008), uma das fundadoras do CEPO e 
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atuante no grupo Paulo VI, relata: “o fato de ser uma entidade jurídica, permitia 
a captação de recursos financeiros de cooperação internacional, principalmente 
de organismos europeus ligados à Igreja Católica.” 

Seminotti (2008) relata que os sindicatos não podiam legalmente receber 
recursos a não ser a contribuição dos associados e os movimentos populares não 
eram constituídos juridicamente, então o CEPO elaborava os projetos, recebia 
os recursos e repassava-os aos sindicatos e movimentos populares. As entidades 
desenvolviam o trabalho de formação junto aos seus associados e o CEPO pres-
tava contas às entidades financiadoras. Entre as entidades financiadoras estão: 
Misereor, Pão para o Mundo e ICCO, todas ligadas a Igrejas europeias.

Criado em 20 de setembro de 1985, o CEPO adquiriu sua personalidade 
jurídica no dia 22 de abril de 1986. O período entre 1985 e 1987 é caracterizado 
como “a fase da criação”. Nesta primeira fase, o CEPO apoiava e dava o suporte 
para a realização dos projetos desenvolvidos pelos movimentos sociais popula-
res. A principal área de atuação neste momento é a prestação de serviços (pro-
dução de material, boletins, panfletos, empréstimo de materiais pedagógicos e 
serviços de entidade jurídica a projetos dos movimentos).

No período de 1988 a 1990 o CEPO faz o trabalho de assessoria aos mo-
vimentos sociais nas áreas de formação e comunicação. Visando responder às 
necessidades dos movimentos, de realizar um trabalho mais científico, inicia-se 
a estruturação da área de pesquisa. Esta fase também é marcada pelo trabalho de 
elaboração de políticas para o CEPO: metodológica, institucional, financeira e 
administrativa. 

Durante toda a década de 1990, o CEPO caracterizou-se como um cen-
tro de assessoria, atuando nas áreas de construção orgânica (Formação, Orga-
nização, Planejamento e Administração), comunicação e elaboração. Seminotti 
(2008) relata que o Cepo passa a prestar assessoria a outras entidades (Escolas, 
Associações, Cooperativas, Conselhos, Pastoral da Juventude, prefeituras). Ini-
ciou discussões em torno das grandes questões do desenvolvimento com ações 
em economia solidária rural e urbana. Trabalha a partir de um plano global com 
o intuito de fortalecer o desenvolvimento regional juntamente com as demais 
entidades.
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Considerações finais

A investigação sobre a formação das organizações sociais populares, a par-
tir do trabalho dos setores progressistas da Igreja Católica, significou dar olhos 
para um dos períodos mais desafiadores da história nacional e local. Os setores 
progressistas da Igreja Católica cumpriram um papel central no processo de for-
mação de lideranças, especialmente a partir da criação da Pastoral da Juventude 
que se fez presente em praticamente todas as paróquias e comunidades da região 
Alto Uruguai.

A formação de um campo popular formado por organizações e movimen-
tos sociais na região Alto Uruguai, no final dos anos 1970 e durante a década de 
1980, incluem-se como parte e contribuem para mudanças no contexto socio-
político brasileiro. O processo de mobilização nacional contra a ditadura, pela 
redemocratização e pela redefinição do papel do Estado estendeu-se para dife-
rentes regiões do país e alguns atores ganharam centralidade na coordenação e 
mediação da reorganização da sociedade civil.

Devo considerar que O concílio Vaticano II, Puebla e Medellin foram de-
cisivos para o fortalecimento da Teologia da Libertação e comprometeu parcela 
considerável de leigos, padres, irmãs, bispos, arcebispos e cardeais da América 
Latina para o trabalho social. A CNBB fortaleceu as CEBS e estas levaram a 
Igreja católica a bairros populares e comunidades rurais para debater sobre a rea-
lidade social e política, relacionando fé e ação social.

Evidenciamos a divisão entre os padres comprometidos com a transfor-
mação social e os padres e o próprio bispo com visão conservadora. A ala con-
servadora não conseguiu obstruir as ações propostas pelos setores progressistas, 
com exceção de algumas paróquias onde o pároco conservador permaneceu por 
muito tempo na mesma.

Identificamos que a organização da Pastoral Operária e do grupo Paulo VI 
contribuíram para as conquistas sindicais urbanas deste período. No entanto, 
com menor envolvimento dos padres diocesanos do que no movimento das opo-
sições sindicais dos STR e da CRAB.

Concluímos também que o trabalho de formação através dos cursos do 
TAPA e da ESAU foram decisivos para o surgimento de dezenas de novas lide-
ranças, especialmente no meio rural, na década de 1980. Estas novas lideranças 
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criaram a Central Única dos Trabalhadores (CUT), as oposições sindicais e con-
quistaram dezenas de sindicatos, criaram a Comissão Regional de Atingidos por 
Barragens (CRAB), o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR) 
e o Centro de Educação Popular (CEPO).

Identificamos também que lideranças sindicais, dos movimentos sociais 
populares e padres dos setores progressistas da Igreja Católica, estudaram o so-
cialismo, combateram o capitalismo e tiveram envolvimento partidário, partici-
pando da criação e organização do Partido dos Trabalhadores em vários muni-
cípios da região.

Por fim, devo dizer que o contexto sociopolítico atual nos desafia a cons-
truirmos ferramentas capazes de colocar os trabalhadores no protagonismo 
sobre o modelo de desenvolvimento que queremos. Que este trabalho possa 
contribuir para a reflexão e a análise dos princípios que estruturam o campo de 
lutas na região Alto Uruguai. A exemplo dos anos 1970 e 1980, atualmente a 
democracia perdeu espaço para ideias totalitárias e muitos direitos conquistados 
recentemente estão sendo soterrados em nome da falsa teoria que o crescimento 
econômico a partir do grande capital é gerador de emprego e renda. A necessi-
dade de um renascimento, com concepções de homem e de natureza, baseadas 
na sustentabilidade e na justiça social, se impõe.
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O “conflito de Nonoai” ou mesmo a “revolta de índios do Sul”, 
como foi denominado por alguns jornais1 que noticiaram os acontecimentos 
de maio em 1978, condensa um amplo processo histórico que envolve a esfera 
pública estatal com suas políticas de colonização e aldeamento indígena, de deli-
mitação de áreas de reserva florestal no interior das terras indígenas sul-rio-gran-
denses. Somado e/ou decorrente disse, estão agricultores e madeireiros que, na 
sua especificidade, facilitados ou não por órgãos públicos, tornaram-se intrusos 
em terras indígenas. Por fim, estão os indígenas, expropriados em seus territórios 
que, fruto dessa realidade e da experiência de organização, tomaram a decisão 
e partiram para a ação de expulsão dos colonos intrusados. Nessa dimensão da 
luta pela expulsão está a liderança do cacique Xangrê, o qual, rompendo uma 
longa trajetória de um cacicado que se mantinha por longos períodos no poder e 
que descendia de famílias “troncos”, que, com a pauta da intrusão, promove um 
amplo processo organizativo e de contraposição a isso.

1  Jornais como O Nacional de Passo Fundo, Zero Hora de Porto Alegre e outros que revisamos costumavam 
denominar o fato como “Conflito de Nonoai”, ou “A guerra entre posseiros e indígenas”, “A expulsão de 
colonos em Nonoai”.

Intrusão, expulsão e organização indígena:

o protagonismo do cacique Nelson Xangrê na luta pela terra
no norte do Rio Grande do Sul – 1975-1978

João Carlos Tedesco
Alex Antônio Vanin

Joel João Carini
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Esse conflito marcou a histó-
ria da luta indígena no sul do Brasil 
pelo ineditismo, organização, estra-
tégias, eficiência no resultado da ação 
proposta, por ser um ato, em grande 
parte, realizado à revelia do órgão 
tutelador, a Funai, por revelar certa 
organização indígena entre múlti-
plos territórios da região sul do país, 
pela constituição de um cacicado de-
cidido em romper com o processo de 
expropriação das terras indígenas por 

agricultores, madeireiros, extrativistas em geral, como é o caso 
em análise do cacique Nelson Xangrê, de Nonoai/RS e de outros 
em Santa Catarina e Paraná, e pelos processos decorrentes, os 
quais constituíram um grande movimento de identidade de sem-
-terra pelos agricultores intrusos, expulsos das áreas indígenas.

Por tudo isso, e muito mais, o “conflito de Nonoai”, revela ser uma realida-
de complexa e que, num espaço reduzido de um texto de livro, não nos permite 
detalhar.2 Há vários estudos que, de uma forma ou de outra, analisam a política 
de aldeamentos de meados do século XIX no Sul do Brasil (sob a qual, a Terra 
Indígena de Nonoai foi constituída), políticas de assistência e demarcação do 
Serviço de Proteção aos Índios (SPI), de extinção e/ou redução de áreas demar-
cadas por parte do governo do estado do Rio Grande do Sul, de intrusão, de or-
ganização indígena, de mediação do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), 
e da Fundação Nacional do Índio (FUNAI).3

O tema da “questão indígena” passou, na década de 1970, a fazer parte da 
agenda política e social num cenário em que aflorava cada vez mais os grandes 
temas do país. Nesse período, houve uma nova reconfiguração sobre o quer foi 
denominado no período de problema indígena (D´Angelis, 1984) em razão jus-

2  Desenvolvemos algumas análises sobre essa questão do “conflito de Nonoai” no livro de Tedesco; Carini 
(2007).
3  Dentre um amplo referencial bibliográfico existente, indicamos Laroque (2007), Pezat (1997), Simonian 
(1981), Becker (1995), Francisco, (2013), Gagliardi (1989).

Figura 1.
Localização do 
município de 
Nonoai – norte 
do RS.

Fonte:
Wikipedia.com
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tamente das intrusões praticadas por não-indígenas sobre os seus territórios, do 
alto índice de suicídio entre indígenas, das ações de aculturação desenvolvidas 
no interior das comunidades em razão das políticas de integração, em prol da 
produção agrícola, arrendamentos das terras, etc. (Gagliardi, 1989). Foi um pe-
ríodo, ainda que no cenário do regime civil-militar, de grandes discussões em 
torno do que se vinha desenvolvendo no interior das reservas indígenas e nos 
efeitos das políticas públicas. As ações estatais, sob a égide do que se definia 
como modernização, produzia inúmeras contradições e consequentes conflitos 
no campo cultural e de sobrevivência econômica dos indígenas. 

Nesse sentido, é importante ter presente que grupos políticos, aliados ao 
regime militar e ao grande capital fundiário, lutaram com todas as forças para 
impedir os avanços conquistados na década de 1950 e início da de 1960 em tor-
no da questão da terra, em geral, no interior das políticas de Reformas de Base 
(do governo Goulart) e nos grupos organizados para esse fim (Wagner; Andrea-
tta; Perreira, 1986).

Figura 2. Localização dos aldeamentos no planalto-norte do Rio Grande do Sul, na década de 1880. 
Constam enumerados, os aldeamentos registrados por Beschoren, sendo: 1 – Aldeamento de Nonoai; 
2 – Aldeamento de Guarita; 3 – Aldeamento de Inhacorá (ou do cacique Fongue); 4 – Aldeamento 
de Serrinha; 5 – Aldeamento de Ventarra. Fonte: BESCHOREN, Max. Mapa da Província do Rio 
Grande do Sul. 1989.
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A partir da década de 1970, várias entidades de mediação como as comis-
sões, associações, mediações, ONGs, etc., fizeram-se presentes a partir de mea-
dos da década de 1970 e vão respingar suas ações e mediações nos problemas en-
frentados pelas comunidades indígenas no Brasil. A exemplo disso, no início da 
década de 1970 surgia o CIMI, órgão ligado à Confederação Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB), com a função de assessorar e inserir pastorais sociais em 
meio aos indígenas. Em 1975, surge a Comissão Pastoral da Terra (CPT), que 
também deu um passo no auxílio aos empobrecidos no campo, com ação mais 
direta junto aos pequenos agricultores, porém, no período, não descuidava tam-
bém da questão indígena, pois muitas de suas ações aconteciam no centro-norte 
do país em razão da grilagem de terras, em especial na Amazônia, por empresas 
agrícolas e multinacionais, e, nesse cenário, estava muito presente a realidade 
indígena se assemelhava à camponesa quanto ao acesso à terra (Beozzo, 1994). 

A Igreja Católica, em termos de diretrizes sociais, assumiu várias fases e fa-
ces em torno da questão da luta pela terra ainda em período anterior, mas, sobre-
tudo, durante o regime civil-militar. O medo do comunismo, a constituição de 
sindicatos, seus vários quadros de ação social, suas entidades, suas mediações no 
meio social e no rural em especial definiram linhas de ação, conflitos internos, 
ambiguidades institucionais. No entanto, havia bispos que se declaravam a favor 
da reforma agrária, da necessidade de exigência de justiça social e que assumiram, 
muitas vezes, à revelia da oficialidade da Igreja, a causa indígena, como foi o caso 
do bispo de Chapecó, Dom José Gomes, por ocasião da revolta dos Kaingang 
em 1978 e a consequente expulsão de agricultores da reserva de Chimbangue4 
e a constituição de políticas sociais e direcionadas para alguns sujeitos sociais, 
como foi o caso do CIMI, é revelador dessa luta por espaços e ações no interior 
da oficialidade da referida instituição.

Nesse embate social, político e de mediações, somam-se forças com sen-
sibilidade social e política para as questões indígenas do país e, essas, passam a 
pressionar o estado para que fosse definitivamente resolvido um problema que 
ele mesmo criou, permitindo, durante décadas anteriores, a intrusão, o arrenda-
mento de terras, a redução de reservas indígenas e a ausência de representação 

4  Ver D´ANGELIS, W. Toldo chimbangue: história e luta Kaingang em Santa Catarina. Xanxerê: CIMI – 
Regional Sul, 1984. Ver, também, GAIGER, J. M. Toldo Chimbangue. Direito kaingang em Chapecó - Análise 
jurídica. Xanxerê, SC: CIMI Regional Sul, 1985.
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efetiva daquelas populações para além da Funai (Rückert, 2003). No entanto, 
órgãos dos governos federais e estaduais ainda ficaram por muito tempo num 
jogo de empurra-empurra em torno da questão, pois sabiam que poderiam re-
solver o problema dos índios produzindo um outro: o dos colonos/posseiros 
(Tedesco; Carini, 2007).

Novos posicionamentos, encaminhamentos e discussões resultaram de 
uma nova visão sobre a questão indígena, porém, sob conflito e tensão com ato-
res sociais (pequenos agricultores e indígenas) também do meio rural em situa-
ção de luta pela preservação de culturas e de horizontes jurídicos que protegiam 
a propriedade da terra. Outros exemplos já haviam acontecido, em períodos re-
centes ao de Nonoai, no Paraná e em outras regiões do país, mas muitos outros 
aconteceram depois, fato esse que fez também mobilizar categorias de represen-
tação política, tanto em nível estadual, quanto federal; discutia-se muito a ques-
tão da emancipação das comunidades indígenas, sob pena de, em pouco tempo, 
não haver mais índios, ou, então, em tê-los totalmente aculturados e desfigura-
dos em sua cultura; comissões parlamentares em nível de estado foram criadas 
para rever e rediscutir a “questão indígena” (Marcon, 1979). Debates políticos 
tomavam conta do parlamento e da esfera midiática, havia pressão internacional 
nesse sentido, o foco midiático foi acionado em torno do tema, realidades em 
que situações de extermínio de índios eram evidenciadas.

Esse argumento revelava a nova concepção da esfera pública produzida em 
torno da terra e das relações de trabalho desenvolvidas pelos índios que, no fun-
do, acabou por estender-se, de uma forma menos enfática, aos negros (quilom-
bolas) e caboclos no Sul do Brasil. Desse modo, passou a acontecer e a legitimar-
-se na região sul do Brasil, com grande intensidade no norte do Rio Grande do 
Sul em razão da presença de muitos aldeamentos, de colonização mais tardia em 
razão também das formas de reocupação e reapropriação da terra, uma intensa 
presença de colonos nas reservas indígenas, com as de Guarita, Serrinha e No-
noai, bem como em outras de menor concentração fundiária.

Pode-se afirmar que as lutas entre indígenas e colonos, bem como as outras 
que estavam se gestando para enfrentar o latifúndio revelaram o lado perverso 
do processo de modernização tecnológica e produtiva adotada e cristalizada des-
de a década de 1950; viu-se que nem tudo era “a modernização”, o que havia eram 
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contradições e, essas, produzindo tensões e conflitos. Movimentos sociais iam se 
gestando ao redor de associações sindicais rurais, de quadros do interior da Igre-
ja Católica, de alguns partidos na clandestinidade. A reforma agrária reaparece 
como bandeira política por grupos sociais do meio rural no final dos anos 70.

Em 1967, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi constituída 
para tentar apurar questões de expropriação de terras indígenas no norte do Rio 
Grande do Sul, e, em particular, a de Nonoai, no bojo dos esclarecimentos acerca 
das corrupções e problemas estruturais do SPI, enquanto órgão oficial da tutela 
indígena, esse que seria extinto naquele ano e substituído pela Funai. A CPI tentou 
encontrar explicações frente ao esbulho das terras indígenas, o roubo de madeiras 
e o iminente conflito entre os indígenas e os colonos sem-terra. A CPI tinha como 
objetivo terminar com um conflito existente entre indígenas e colonos intrusos. 

A intrusão e o roubo de madeiras na área indígena de Nonoai e na reserva 
florestal foram os principais motivos para que a “CPI do Índio” de 1968. Entre-
tanto, a questão dos posseiros era o que mais chamava a atenção no período, pelo 
fato de estarem habitando esses territórios há muito tempo.  Com relação à área 
indígena de Nonoai, os posseiros ganhavam legitimidade na terra no momento 
em que eles eram aceitos para o trabalho de arrendamento. Essa forma de tra-
balhar com a terra propiciou os “arranchamentos” desses colonos considerados 
sem-terra. Segundo justificativa de parlamentares, é “um imperativo de justiça 
social, quando vivem em verdadeira ‘guerra’, sofrendo toda sorte de humilhações 
e indo até o desforço pessoal, centenas de famílias de indígenas e de agricultores 
‘sem terra’” (Of. do deputado Fernando Gonçalves ao presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado, Porto Alegre, 27 de abril de 1967, apud RIO GRANDE 
DO SUL, 1968, p. 04).

A CPI indígena de 1968 foi um dos pontos fundamentais da luta pela re-
tomada das terras por parte dos indígenas – pelos menos em Nonoai – porque 
ela contemplava e mostrava que a área de Nonoai estava intrusada por colonos 
sem título de propriedade, na condição de intrusos e posseiros. Essa CPI foi um 
marco na onda do esbulho das áreas indígenas. Por mais que a referida não tenha 
concluído plenamente em favor das territorialidades indígenas, especialmente 
de Nonoai, ela foi a primeira ação governamental que se opôs às as tentativas de 
redução das áreas indígenas. 
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Outro dado relevante do contexto é sobre o Estatuto do Índio, que foi 
promulgado em 1973, sendo que o próprio tentava assegurar a posse das terras 
indígenas aos nativos. A partir disso, a FUNAI foi pressionada a aderir à luta 
indígena. O grande mentor desses atos em defesa das territorialidades e das co-
munidades indígenas foi o CIMI (Conselho Indigenista Missionário).

É interessante relembrar que, nas décadas de 1950 e 1960, muitos deputa-
dos sul-rio-grandenses discursavam e defendiam firmemente a desapropriação 
das terras indígenas e das reservas florestais em prol de uma distribuição para 
colonos sem-terra, alegando que esses territórios eram de propriedade estadual, 
sendo possível reduzir, lotear e vendê-los. Na década de 1970, esse pensamento 
continuava em voga, entretanto havia duas correntes estabelecidas, a favorável 
a um movimento indígena, da qual CIMI e parte da FUNAI eram os grandes 
apoiadores, e a de um movimento considerado contrário, apoiado por correntes 
políticas e pelos setores da Igreja Católica mais conservadores. 

A década de 1970 como um todo torna-se um período de grande expressão 
da luta indígena. O movimento indígena se constitui, em grande parte, desenca-
deado pelas assembleias de suas lideranças, muitas delas mediadas pelo CIMI, e, 
em razão disso, toma-se consciência do caminho perverso que as diretrizes capi-
talistas de produção e de inserção social dos indígenas estava seguindo. A nova 
consciência expressa-se nos direitos, nos novos espaços políticos a serem ocupa-
dos, na dimensão cultural e na preservação de identidades étnicas, na premência 
na expulsão de intrusos e no fim dos arrendamentos legitimados e amparados 
pela Funai (os quais serviam como fonte de renda para suprir os custos de sua 
burocracia).

Muitos indígenas, frente à pressão, violência e exploração de madeireiros e 
granjeiros no interior de suas terras, abandonaram-nas e passaram a viver em pe-
quenas parcialidades em seu entorno, ou migraram para outras terras indígenas, 
ou foram habitar em núcleos urbanos e seus arredores. É o caso, por exemplo, do 
Toldo Chimbangue em Santa Catarina, cuja boa parte de sua população havia se 
dispersado, ou, então estava vivendo como agregados em seu próprio território. 
A luta pela expulsão de agricultores, em 1982, foi motivada por essas questões 
(Gaiger, 1985). O mesmo aconteceu com o movimento para reaver as suas terras 
da parcialidade do Rio da Várzea e de Iraí nos primeiros anos da década de 1980 
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no norte do Rio Grande do Sul por indígenas que abandonaram ou foram ex-
pulsos da reserva de Nonoai (D’Angelis, 1984).

Havia na época, em particular, nos governos estaduais que assumiram a es-
fera governamental, tanto do Rio Grande do Sul, quanto de Santa Catarina, a 
concepção de que os indígenas tinham muita terra e havia muita pressão por ela 
por imensos contingentes de pequenos agricultores que, vitimados pela mesma 
racionalidade impressa junto às terras indígenas, lutavam por reforma agrária. 
Nesse sentido, passou a haver uma grande polarização entre os subalternizados 
ou os deserdados da terra por entidades que os defendiam. Nesse cenário de efer-
vescência política, de medições e ações em torno da “questão indígena”, um novo 
cacicado indígena se constitui no Sul do Brasil e começam as tratativas para ações 
mais radicais frente à intrusão. Verificou-se, também, um maior engajamento de 
parte do CIMI na organização do movimento, através do respaldo dado às li-
deranças, da divulgação das condições opressivas às quais estavam submetidos 
os indígenas e o antiindigenismo praticado, em boa parte, pela própria Funai. 
Isso vai se manifestar, de uma forma mais intensa em 1978/9 com as ações de 
caciques na expulsão de agricultores em várias terras indígenas do sul do Brasil. 
Veremos isso com alguns detalhes mais adiante.

 

Intrusão de agricultores e a pressão pela terra no 
interior das reservas

Desde o início do século XX, mas com maior concentração entre as déca-
das de 1940 e 1970, as reservas indígenas tornaram-se espaço de ação política de 
governantes para aliviar tensões sociais, compensar o denominado esgotamento 
das fronteiras agrícolas a serem ocupadas por colonos e agropecuaristas, para fa-
cilitar e incentivar as ações predatórias de colonizadoras que objetivavam mer-
cantilizar a terra e dar-lhe feição econômica nos moldes das políticas de cresci-
mento econômico e de funcionalidade da agricultura no estado do Rio Grande 
do Sul, em particular no centro-norte (Gehlen, 1983). 

Desse modo, o estado, pressionado pelo grande capital fundiário e pelas co-
lonizadoras, não impediu a entrada massiva de colonos, ao contrário, em alguns 
momentos, incentivou-a e/ou a amparou, assim como quando foi responsável 
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pela extinção das áreas indígenas de Serrinha, Caseiros e Ventarra, e pelo retalha-
mento de outras para contemplar colonos, como foi o caso de Nonoai, Inhacorá 
e Votouro (Carini, 2005). Em simultâneo, como acontecia desde a década de 
1940, a pressão pela terra no interior das reservas por agricultores viabilizaria 
as condições políticas e a legitimidade social da redução da área indígena, bem 
como permitia a venda de terrenos pelo governo, transações que contribuíam 
para os cofres públicos estaduais.

A reserva indígena de Nonoai, por exemplo, quando demarcada, possuía 
uma extensão de 34.908 ha. No final da década de 1940, o estado destinou quase 
20 mil ha (mais de 50% da área) para a composição de uma reserva florestal (Ca-
rini, 2005; Simonian, 1981). Essa ação tornou-se decisiva para as intensas inves-
tidas nas terras indígenas nas duas décadas subsequentes e para a oficialização da 
saída de índios. A esfera público-estatal legitimava o avanço sobre os territórios 
indígenas e o SPI encarregava-se de facilitar o acesso de madeireiros e granjeiros 
capitalistas e arrendatários:

No tocante à Nonoai, a comissão levantou os dados comprobató-
rios da exploração indiscriminada das madeiras da área indígena, 
de 1944 a 1961 – especialmente cedro e pinheiros –, toda ela por 
acordos e contratos do SPI com a firma Hermínio Tissiani & Cia 
Ltda. A Comissão investigou também as atividades de exploração 
agro-pastoril e, por ser muito significativo, vale notar outra refe-
rência da mesma à firma Tissiani: “Mereceu também destaque a 
declaração do sr. Oriculo Bandeira quanto a área de 2.000 alquei-
res (sic) plantada pela firma Hermínio Tissiani & Cia Ltda, já que 
o contrato apenas permite 500ha (CIMI-SUL, 1978, p. 7-8).

Órgãos do governo que deveriam resguardar o território indígena das in-
vestidas externas, contribuíam para a intensificação da exploração capitalista 
na Terra Indígena de Nonoai. O Departamento Geral do Patrimônio Indíge-
na (DGPI) foi intensamente denunciado por antropólogos e indigenistas por 
estar colaborando com as políticas que visavam “emancipar os índios” (Simo-
nian, 1981), ou seja, por apoiar a inserção de empreendimentos madeireiros, 
extrativistas de erva mate e madeira, bem como a doação de sementes, insumos 
e máquinas para a produção de soja. A ideia do órgão, em vez da preservação 
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do “patrimônio indígena”, o estava destruindo sob a racionalidade da necessida-
de do desenvolvimento econômico das comunidades indígenas, implantando, 
também, grandes projetos agrícolas em diversos postos do sul do Brasil, como 
de Xapecó (SC), Guarita (RS) e Nonoai (RS) (Carini, 2005). Em Nonoai, a 
Granja Ressurreição foi emblemática dentro desta proposta, pois, “totalmente 
mecanizada e contando com um agrônomo que a fiscaliza, a Granja Ressurreição 
plantou em 1975, [...] 500 hectares de soja e 300 de trigo”.5

Não podemos esquecer que as décadas de 1950 e de 1960 foram expressivas 
do esgotamento da reprodução econômico-social dos pequenos agricultores no 
norte do estado. Processos migratórios para outros estados, como é o caso de 
Santa Catarina e Paraná, tornam-se a sua salvaguarda, assim como o foram os 
que empurraram, quase meio século antes, os descendentes de imigrantes euro-
peus das ditas terras velhas na direção dos matos do norte rio-grandense. Novos 
modelos de produção agrícola, novos cultivos e relações de produção, em ade-
quação com os novos formatos de uma estrutura capitalista (produção de exce-
dentes, dimensão do lucro e produtividade, culturas de intensa dinâmica comer-
cial e de características extensivas), que foram sendo implementados pelo viés da 
modernização produtiva, exigiram espaços ampliados de terra (Rückert, 1997).

Apenas para se ter uma ideia, das 11 áreas demarcadas no início do século 
XX, entre os anos de 1910 e 1918, apenas três não haviam sofrido alterações até 
a década de 1970, sendo elas a de Ligeiro, Carreteiro e Guarita. As alterações se 
processaram principalmente pela via da constituição de florestas nacionais e as-
sentamento de sem-terra. As demais se tornaram um caso emblemático, de uma 
constante redução das terras indígenas. Conforme Carini (2005), a área de Ca-
cique Doble teve 22% de área reduzida, Inhacorá 82%, Votouro Kaingang 33%, 
Votouro Guarani 62% e Nonoai 57%. Esse processo de redução aconteceu entre 
as décadas de 1940 e 1960 (Carini, 2005).

No início da década de 1960, na esteira das Reformas de Base do governo 
Federal, desenvolveu-se no Rio Grande do Sul, como já vimos, o Movimento 
Master com a intenção de viabilizar a reforma agrária no país. Na região em estu-
do, após incursões pela Fazenda Sarandi, no norte do estado, houve grandes mo-
vimentos e ações de viabilização da reforma agrária, promovidas pelo governa-

5  FOLHA DA MANHÃ. Porto Alegre, 20 ago., 1975, apud CIMI-SUL, 1978, p. 12.
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dor Brizola, que decidiu desapropriar em torno de 20 mil ha da referida fazenda 
(Tedesco; Carini, 2007; Eckert, 1983). O processo de organização e luta social 
teve grande protagonismo do então prefeito de Nonoai – Jair de Moura Calixto.

Porém, nem todas as famílias de pequenos agricultores foram contempla-
das com as terras desapropriadas. Esse processo fez intensificar ainda mais a in-
trusão (entrada, fixação de moradia e trabalho sobre terra) nas reservas indígenas 
da região norte do estado, em particular, a de Nonoai, inclusive um de seus mo-
vimentos de maior expressão foi o do Passo Feio, no interior da referida reserva, 
no espaço já definido como reserva florestal na década de 1940; para se ter uma 
ideia, em 1963, cerca de 900 colonos acamparam no interior da reserva indígena, 
naquela localidade (Tedesco; Carini, 2007). O evento teve grande repercussão 
no meio político e na imprensa estadual, num momento histórico particular-
mente importante quando os movimentos sociais eram vistos como “sinais emi-
nentes do comunismo”, uma forte ameaça aos interesses da oligarquia agrária, já 
prenunciando o golpe civil-militar no país. O movimento de Passo Feio forçou a 
desapropriação de parte da reserva (2.499 ha), pelo Governo do Rio Grande do 
Sul no ano de 1963, constituindo a 4ª Secção Planalto, onde foram assentadas 
duas centenas de famílias de colonos. Este gesto do governo, no entanto, antes 
de pôr um fim ao esbulho das terras indígenas, acabou fomentando-o ainda mais 
até o final da década de 1960 (Eckert, 1983). Nesse sentido, mais uma vez a re-
serva indígena de Nonoai foi palco de luta pela terra. 

As intrusões se processavam com grande intensidade. Os sujeitos eram de 
expressão diferenciada, podiam ser pequenos camponeses, também expropriados 
de sua posse ou proprietário de um pequeno lote, o qual, em razão do bloqueio 
fundiário, não conseguiam reproduzir unidades novas em seu interior; assim 
como poderiam ser eles granjeiros, ávidos pelo terreno adaptado à produção de 
soja, aproveitando-se de políticas de incentivos (aquisição de máquinas, créditos 
a juros subsidiados, bem como da integração dos indígenas na cultura moderni-
zante da produção agrícola). Madeireiros, ervateiros, pecuaristas também aden-
traram com intensidade. Esses viam nessas investidas no interior das reservas 
uma oportunidade de lucro, porém, para pequenos proprietários, revelavam ser 
uma possibilidade de sobrevivência e reprodução enquanto agricultor. Por isso, 
geralmente o maior foco de conflito dava-se entre o indígena e o posseiro pobre, 
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face ao maior tempo de contato entre ambos, com a permanência constante do 
colono sitiante no interior das reservas, disputando o mesmo espaço agrícola e 
fazendo uso dos mesmos recursos naturais: floresta, rios, animais, fontes de água 
etc. (Carini, 2005). 

Em 1967, um grupo de padres jesuítas realizou um levantamento socioeco-
nômico e cultural em três toldos do Rio Grande do Sul e constatou que no Toldo 
de Nonoai encontravam-se mais de 500 famílias de intrusos (CIMI-SUL, 1978, 
p. 15). Em meados de 1969, a situação tinha se agravado a tal ponto que, após 
visita pastoral realizada ao referido toldo, o Pe. Egydio Schwade fez o seguinte 
desabafo ao bispo de Frederico Westphalen: “Os índios vem fugindo de sua área 
pressionados pelos invasores. Para se ver a extensão destas invasões dos últimos 
meses, basta dizer que só num dia entraram em torno de 60 famílias, e que os 
1000 e poucos índios de há três anos só restam ainda uns 700 na área, tendo os 
restantes fugidos” (CIMI-SUL, 1978, p. 21).

Nessa onda de inserir os indígenas ao processo integrativo da economia, ou 
melhor dizendo, para fazer com que eles produzissem soja, Tommasino (1995) 
coloca que em várias terras indígenas do sul do Brasil havia mais maquinário 
agrícola do que em unidades familiares de agricultores fora delas. Esse processo 
vinha se evidenciando desde os anos de 1940 com políticas de integração nacio-
nal encampadas inicialmente pelo SPI, na qual os indígenas deveriam se inserir 
através de processos produtivos, educacionais e de expressão cívica. No posto in-
dígena de Barão de Antonina, no Paraná, por exemplo, em meados da década de 
1970, havia 259 famílias indígenas e 221 não indígenas; referindo-se às famílias 
de agricultores, ressalta que “[...] nenhuma delas tinha qualquer contrato de ar-
rendamento ou autorização para exploração das terras da reserva” (Tommasino, 
1995, p. 183). Em 1977, no território indígena Xapecó houve vários conflitos 
envolvendo fazendeiros, com confrontos armados. A situação das reservas de 
Serrinha, Ventara, Inhacorá, Votouro e Nonoai, todas muito próximas e no nor-
te do Estado, expressavam essa tendência e diretriz em relação às intrusões e de 
perda de territórios por parte dos índios. 

Uma apuração do governo do estado e do Incra, em 1974, indicou a exis-
tência de 974 famílias de intrusos no interior das reservas (indígena e florestal) 
de Nonoai e Planalto (Carini, 2005). A violência física acabou sendo um expe-
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diente utilizado pelas partes, uns insistindo na retomada da terra - os índios - e 
outros resistindo à perda da terra como foi o caso dos colonos posseiros, os quais 
se julgavam amparados pela esfera estatal e jurídica que os legitimaram, quando 
não os incentivaram como forma de resolver ou amenizar os conflitos pela ter-
ra no estado (Pastoral Indigenista, 1975). Esse confronto entre índios e peque-
nos agricultores intrusados aconteceu não só em Nonoai, mas em várias regiões 
do Sul do Brasil (Cacique Doble, Guarita, Xapecó, Rio das Cobras, Guarita, 
Serrinha), induzindo a Funai, entidades de igrejas, em particular o CIMI e o 
Conselho de Missão entre Povos Indígenas (COMIN) – esse vinculado à Igreja 
Luterana, criado em 1982 –, as pastorais sociais da CNBB, entidades do cam-
po jurídico e da sociedade civil, ao engajamento pela questão indígena (Santos, 
1980). Porém, nunca perdendo de vista a organização indígena do denominado 
“novo cacicado”, o qual pode ser em razão de caciques jovens, ou, então, da re-
configuração assumida pelos já existentes frente à Funai e seus agentes nos postos 
em terras indígenas, no que tange à intrusão, à redução de áreas e às políticas 
assimilacionistas referidas, em particular, à produção agrícola e ao sistema edu-
cacional.

Os conflitos começaram a se explicitar no interior de reservas indígenas, 
com grande centralidade para o caso de Mangueirinha e Rio das Cobras, no 
Paraná e em Nonoai, no norte do Rio Grande do Sul. Colonos e madeireiros 
já haviam destruído grande parte da reserva florestal. A cultura da soja estava 
desconfigurando a paisagem. A corrupção de funcionários da Funai, os desvios 
de dinheiro, o não-pagamento de arrendamento aos índios, o uso irracional do 
solo, dos rios e da vegetação em geral, além do total descontrole da esfera pública 
em torno das intrusões principalmente no ano de 1974, o qual foi mais intenso 
em razão de grande pressão de agricultores junto ao estado para obtenção de ter-
ras, davam o tom do conflito que se avizinhava (Gehlen, 1983; Simonian, 1981). 

Nesse conturbado período de exaltação dos ânimos entre os diversos sujei-
tos sociais envoltos nessas disputas por espaço e possibilidade de reprodução de 
seus grupos, surgiram lideranças que se destacaram e conduziram a organização 
e a luta dos seus, determinando objetivos e coordenando ações. 

Nesse sentido, faremos alguns apontamentos a seguir sobre as estratégias e 
as ações decorrentes da expulsão de agricultores do interior da reserva de Nonoai 
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e a centralidade e liderança do cacique Nelson Jacinto Xangrê. As principais 
fontes para a composição deste estudo centraram-se em pesquisas em diversos 
jornais do país do período compreendido entre meados da década de 1970 até 
o início da década de 1980, buscando-se abranger os antecedentes e os desdobra-
mentos do conflito de Nonoai, ao mesmo tempo em que se procurou destacar o 
papel de liderança de Xangrê nestes eventos e na conformação de um movimen-
to indígena no Sul do Brasil.

“Quem se dirige dentro de casa é dono da casa”:
Xangrê, a organização indígena e a expulsão de agricultores 
da área indígena de Nonoai

Até o despontar da revolta indígena em Nonoai em 1978, a situação na-
quela área era de grande tensão e que se acirrava em um movimento progressivo, 
acompanhando, como já mencionamos, o movimento de intrusão e de avanço 
não-indígena sobre aquelas terras. A intrusão, como já abordado, era fenôme-
no constante por décadas anteriores, em alguns períodos sob o incentivo das 
autoridades estaduais e anuência dos órgãos indigenistas. Na década de 1970, 
fortaleceu-se e congregou cada vez mais, um número maior de colonos que não 
possuíam possibilidades de acesso à terra que viam na reserva florestal da área 
indígena um local pertencente ao estado disponível para a ocupação. O estado, 
por sua vez, incapaz de gerir o problema do esgotamento fundiário sem alterar a 
estrutura agrária da grande propriedade, foi conivente com a situação e apresen-
tou poucas alternativas para combater os conflitos que já se anunciavam entre 
indígenas e colonos.

Muitos indígenas passaram a aderir à mobilização de algumas de suas lide-
ranças que despontaram naquele período por entre as áreas indígenas na região 
Sul do Brasil, tornando-se, esse engajamento, atitude contingencial e proativa 
para frear a intrusão em suas áreas, fenômeno que não era exclusividade da área 
indígena de Nonoai. Reuniões, assembleias, e encontros entre as lideranças indí-
genas de várias etnias – no Sul, marcadamente os Kaingang e os Guarani – com-
puseram parte desse cenário pré-revolta, esboçando as bases da conformação de 
laços de luta em prol do indigenismo em nível nacional, partindo da iniciativa 
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indígena. Estabelecia-se também, em paralelo, as primeiras ações do CIMI em 
relação à mediação de discussões e debates nesse cenário, inserindo-se enquanto 
entidade de suporte material e de divulgação da organização indígena que se 
estruturava, ganhando o apoio de bispos da região que se identificavam com a 
causa, como Dom Agostinho José Sartori, de Palmas/PR, Dom José Gomes, de 
Chapecó/SC, e Dom Bruno Maldaner, de Frederico Westphalen/RS.6

Promessas de resolução da situação de conflitos em Nonoai e outras áreas 
foram asseguradas pela presidência da Funai7, no entanto, em nada houve avan-
ços, reiterando-se promessas de auxílios em 1976 e 1977. Nesse contexto, a ques-
tão da intrusão se acirrava, com grandes contingentes de colonos sem-terra em 
movimento deliberado de ocupação do território pertencente às áreas indígenas 
do norte do Rio Grande do Sul. Como é possível visualizar na Tabela 01 (ver 
a seguir), às vésperas do conflito a área de Nonoai congregava o maior contin-
gente territorial demarcado pela União no estado e, paradoxalmente, o maior 
número de intrusos quantitativamente em relação às demais áreas, havendo uma 
maior população intrusada, não-indígena, do que a própria população Kaingang 
e Guarani a quem se destinava a posse legítima da terra. 

Tabela 1. Dados acerca da intrusão nas áreas indígenas do Rio 
Grande do Sul - 1976

Área 
indígena

Área demarcada 
oficialmente

Área 
intrusada

Número aproximado de 
famílias/pessoas intrusadas

Nonoai 14.610 ha 9.534 ha 1.100 famílias – 7.000 pessoas

Guarita 23.180 ha 4.700 ha 271 famílias – 1.571 pessoas

Cacique 
Doble

4.500 ha 1.300 ha 132 famílias – 773 pessoas

Ligeiro 4.650 ha 1.600 ha 120 famílias – 723 pessoas

Inhacorá 1.000 ha 150 ha -*

Carreteiro 600 ha 13 ha -

Votouro 2.450 ha - -

*Sem informações disponíveis. Fonte: COOJORNAL. Porto Alegre, maio de 1978, p. 05, apud LUTA 
INDÍGENA. Xanxerê/SC, n. 06, ago., 1978, p. 93. Armazém da Memória – Hemeroteca Indígena.

6  DIÁRIO DE NATAL. Proclamação de bispos defende índios do sul. Natal, n. 9962, 20 dez. 1975, p. 03. 
Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
7  LUTA INDÍGENA. Xanxerê/SC, n. 01, mar., 1976, p. 19. Armazém da Memória – Hemeroteca Indígena.
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O alto índice de ocupação da área, pode-se conjecturar, como ressaltamos 
anteriormente, das políticas públicas implantas pelo estado em período ante-
rior exclusivamente para a área – como a criação da 4ª Seção de Colonização do 
Planalto –, pela política indigenista que permitia o arrendamento e facilitava a 
entrada de colonos nas áreas e também pela continuidade de movimentos de 
ocupação e reocupação da terra promovida pelos colonos que estavam à margem 
do acesso à terra.

No contexto nacional, a questão inflamava-se em função de declarações do 
ministro do Interior, Maurício Rangel Reis, sobre a necessidade da “aceleração 
do processo de integração dos índios à sociedade nacional, abolição da língua 
primitiva nas aldeias e proibição do trabalho de missões religiosas junto ás tri-
bos”.8 Em defesa dos indígenas, muitos antropólogos se posicionaram contra a 
iniciativa governamental, que contrariava inclusive o Estatuto de Índio, por ferir 
a premissa básica de preservação de sua cultura e costumes, ao propor a “acele-
ração” do processo, muito embora a integração indígena se constituísse, de fato, 
como o principal elemento da política indigenista desse período.

Entre os indígenas de Nonoai, a situação da intrusão gerava desconten-
tamento geral, embora houvesse lideranças cooptadas pela Funai para o apazi-
guamento dos ânimos, tanto dos indígenas, quanto dos posseiros. Contudo, a 
realidade escapava ao controle das autoridades e, frente ao imobilismo e à falta 
de resoluções, a organização indígena foi sendo, aos poucos fortalecida. Ainda 
em dezembro de 1975, um grupo de indígenas de várias áreas indígenas do Sul 
do Brasil endereçava carta ao presidente da Funai, reivindicando “Nossas terras e 
respeito para o nosso povo”, na qual diziam-se representantes dos cerca de 6.000 
indígenas da região Sul, entre Xokleng, Kaingang e Guarani, exigindo a resolu-
ção de questões de demarcação e invasão.9 Dentre eles, Nelson Jacinto Xangrê, 
de Nonoai, já se mostrava em articulação e tessitura de relações para além de seu 
grupo, ativismo que se manteria nos anos subsequentes.

A simpatia do CIMI pela causa indígena do Sul do Brasil forneceu con-
siderável apoio às lutas indígenas que se fortaleceriam em meados da década 
de 1970. Em 1976, o 7º Encontro do CIMI – Regional Sul, em Curitiba/PR, 

8  O ESTADO DE SÃO PAULO. São Paulo, 08 jan., 1977. Acervo do Estadão.
9  LUTA INDÍGENA. Xanxerê/SC, n. 01, mar. 1976, p. 09. Armazém da Memória – Hemeroteca Indígena.
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reuniu missionários e representantes indígenas da região, buscando promove o 
diálogo e o alinhamento de ações em favor da melhoria das condições de vida 
da população indígena. Para o CIMI, fazia-se necessária a defesa dos direitos e 
interesses indígenas. 

No encontro, reconhecia-se as falhas da Funai em assegurar aos indígenas a 
integridade de seus direitos. Para o CIMI, “a legislação antiquada, que conside-
ra o índio como um menor, sem responsabilidade e sem direito de se defender, 
abrindo as portas para todo o tipo de exploração, inclusive da parte daqueles 
que deviam protegê-lo”10. Igualmente, a questão fundiária era reconhecida como 
uma das principais causas da reconhecida miséria e marginalização indígena, 
presente em Nonoai e em outras áreas indígenas, resultado da ocupação da terra 
por intrusos. O apoio do CIMI foi fundamental no fortalecimento de um mo-
vimento indígena inter-étnico, incentivando a concepção da autodeterminação 
política e a autogestão comunitária (Castro, 2011, p. 102).

Nesse sentido, a organização proposta pelo CIMI, que dependia em muito 
do estabelecimento de acordos com lideranças indígenas simpáticas à ação do 
conselho, buscou propor a formação de agentes da Pastoral para atuação juntos 
ás áreas indígenas, bem como estabelecer uma coordenação de representantes 
nos estados, aliando padres e lideranças indígenas. Para as atividades do CIMI 
a serem desenvolvidas no Rio Grande do Sul, o padre Hélio Luiz Welker foi de-
signado para a coordenação, bem como Xangrê, para coordenar as ações no Rio 
Grande do Sul e em Santa Catarina.11 

A aproximação de Xangrê ao CIMI e às suas ações desenvolvidas, demons-
tra a construção de relações exteriores à comunidade indígena como um todo, 
estendendo suas opiniões e posicionamentos para além de seus pares afim de 
conseguir apoios por parte do setor da Igreja Católica favorável à questão indí-
gena. Ao mesmo tempo, o CIMI também angariava importantes aliados, prio-
rizando e auxiliando na promoção das novas lideranças indígenas que se consti-
tuíam, em geral, secundarizadas nos termos de representação da Funai.

10  DIÁRIO DO PARANÁ. Igreja assume posição pelos índios. Curitiba, n. 6245, 09 abr., 1976, p. 12. He-
meroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
11  Idem.
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A participação recorrente e o engajamento de Xangrê na luta por alterações 
na situação de invasão e exploração foi elemento decisivo em sua trajetória, cons-
truindo, aos poucos, a condição para a representatividade de líder e elevação de si 
enquanto liderança não apenas em Nonoai, mas em todo o Sul do Brasil.

Figuras 3 e 4.
Registros da reunião do 
CIMI-SUL realizada em 
março de 1977, composta 
por vários membros do 
clero do Sul do Brasil e 
por quatro indígenas que 
levaram suas reivindicações 
para o debate, dentre 
eles Xangrê e Amândio 
Vergueiro Kagrê, ambos 
de Nonoai. Foto de Edson 
Jansen.

Fonte:
DIÁRIO DO PARANÁ. 
Índio conta a realidade e 
a igreja conta sua pastoral. 
Curitiba, n. 6539, 16 mar. 
1977, p. 12. Hemeroteca 
Digital da Biblioteca 
Nacional.
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Os deslocamentos de Xangrê e as relações que estabelecia eram reconheci-
das por ele como forma de prática e de conhecimento da situação em um amplo 
escopo:

Eu morava em Planalto, mas tive que sair para aprender um pou-
co. Eu pensei que tinha que ajudar meus companheiros. Eu tenho 
esperanças de que a Funai dê um jeito em nossa situação. Mas, 
acho que precisa haver mais união entre os índios. Há alguns que 
não entendem nosso trabalho. Acho que precisa de fazer uma reu-
nião em toda a área, para que eles entendam melhor. Acho que 
conversando com eles, todos entendem, a nossa luta. Eu estou tra-
balhando pela nossa terra, em Nonoai. Quero falar com todos os 
meus companheiros, dizer que estou lutando por eles.
O nosso cacique não foi escolhido por nós. Foi o chefe do posto 
que escolheu. Ele não se interessa por nós. Acho muita falta de 
cacique que não entende o nosso problema. Mas, já tenho a minha 
garganta toda dolorida de tanto falar, mas ninguém me escuta.12

O estabelecimento de diálogo é exaltado por Xangrê como o principal 
meio de se organizar em prol das reivindicações. Recorrente em suas afirmações, 
o cacique destaca o componente da “união entre os índios” como fruto da cons-
cientização e reconhecimento da própria situação e da ação de agentes externos, 
principalmente da Funai. 

A fala de Xangrê, transcrita anteriormente, é precedente ao seu período 
enquanto cacique de Nonoai, mas já demonstra a sua condição enquanto crítico 
da instituição e proponente da difusão de um movimento agregador por entre 
os Kaingang. A questão da necessidade de alteração da liderança legítima, isto é, 
a liderança cacical, era concebida também por Xangrê como um direito indíge-
na, de escolha de seus representantes próprios, em contraposição às nomeações 
impostas pela Funai que, partindo de autoridades cacicais colaboracionistas, im-
pedira, até então, uma organização indígena que se opusesse ao ordenamento 
institucional.

A participação de Xangrê em encontros entre as diferentes etnias indíge-
nas do momento favoreceu diálogo entre aquelas e o fortalecia enquanto líder 

12  DIÁRIO DO PARANÁ. Índios querem impor mais respeito. Curitiba, n. 6247, 11 abr. 1976, p. 12. He-
meroteca Digital da Biblioteca Nacional. 
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indígena ainda antes de sua eleição, algo que certamente contava a seu favor no 
peso de suas relações e engajamento com a causa dos direitos indígenas. A 8ª 
Assembleia de Chefes e Representantes Indígenas, realizada entre 16 e 18 de 
abril de 1977 em Ijuí/RS, reuniu 26 chefes indígenas, das etnias Bororo, Paresi, 
Xavante, Apiaká, Terena e Kaiabi, do Mato Grosso, e Guarani e Kaingang do 
Sul, estes últimos em número de 12, sendo metade proveniente da área indígena 
de Nonoai13. Dentre os Kaingang de Nonoai, estavam Iakam, Penï, Kandete e 
Xangrê, que se destacou em discurso:

O índio tem capacidade do resolver os problemas deles dentro da 
área. Nós tamos aqui pra ajudar todos aqueles índios que ficou em 
casa. Temos que fazer a coisa pra ajudar todos eles. Sem se preo-
cupar temos que fazer um plano para todos. Tamos sofrendo um 
igual o outro...
O índio tem direito de agir e está sentindo que a verdade vale mais. 
Nós tivemos há anos nossa terra, o índio é quem pode se involver, 
se unir o resolver nossos problemas...
A gente obedece até uma altura. Já passou o tempo de dizer que 
o índio não sabe se expressar, que somos criancinhas. Nós tamos 
em casa, e vem gente de fora dizer o que a gente tem que fazer. Eu 
nunca tenho medo do Chefe do Posto. Se ele não quer ajudar o ín-
dio, aí que o indio tem que se involver e falar o que tá acontecendo. 
Eles (Chefe de Posto) tão ganhando 10 mil cruzeiros. Agora eu tou 
contente, tenho mais esperança no Povo Índio que na FUNAI no 
chefe do posto. É preciso involver o índio e deixar a madeira pro 
índio. Eu até agora não vi um índio orientado pelo chefe do Pos-
to. Os Índios tão se orientando por si mesmos! Agora, nós indios 
Kaingang temos que sair nos Postos pra interessar os Índios e os ca-
ciques que ainda não tão entendendo. Criar união pra ter força prá 
trabalhar... Não é certo a gente viver governado pelos outros [...].14

O discurso de Xangrê naquele momento denota muito da demanda e do 
cenário de envolvimento e de construção de apoios mútuos entre os indígenas, 
reduzindo as diferenças étnicas e regionais e potencializando as paridades nas 
reivindicações por respeito, justiça e propriedade, questões que compunham a 
realidade das áreas indígenas. Estruturava-se, não apenas no Sul, mas em todo 

13  LUTA INDÍGENA. Xanxerê/SC, n. 06, ago., 1978, p. 67. Armazém da Memória – Hemeroteca Indígena.
14  Idem, p. 68.
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o Brasil, uma articulação entre os indígenas brasileiros. O tom discursivo de 
Xangrê impunha limite à governamentabilidade imposta pelas autoridades que, 
considerava todos os indígenas, independentemente de sexo ou idade, como se-
res em estado de infantilidade, em condição orfanológica, ou, nas palavras de 
Xangrê, na condição de “criancinhas”, sendo necessário que o governo tomasse 
sempre a iniciativa e impusesse o que era considerado melhor às comunidades 
indígenas, em geral, sem que fossem consultadas as lideranças indígenas. O fim 
da tutela consolidar-se-ia na década posterior, apenas a partir da promulgação da 
Constituição de 1988 e muito em razão da organização indígena que se conso-
lidaria nesse ínterim.

Outros encontros se seguiram ainda no ano de 1977, como a 10ª Assem-
bleia de Chefes e Representantes realizada em Luciara/MT, junto aos indígenas 
Tapirapé, na qual Xangrê também se fez presente e selou acordos de reciproci-
dade com outros líderes, sobretudo no que tangia o deslocamento de homens 
para a luta pela defesa das terras indígenas, fosse no Mato Grosso, fosse no Rio 
Grande do Sul (Bicalho, 2010). A organização indígena dá sinais de coesão em 
torno da possibilidade de ação: “Então eu acho de que a gente tem que fazer as 
coisas e não ficar só pensando, só falando. Eu acho que o problema é sério e que a 
gente tem que planejar o que a gente vai fazer, porque [se] ninguém faz, o bran-
co é que não vai fazer; nós mesmos é que devemos fazer”.15 Progressivamente, 
a questão da necessidade de estabelecimento de acordos para a composição de 
ações coordenadas se materializa.

Xangrê reafirmava a necessidade da união entre os indígenas, em prol da 
resolução de seus próprios problemas, reiterando que era preciso organização, 
o auxílio mútuo e a retomada dos indígenas sobre seus grupos, do poder de de-
cisão dentro das comunidades, em detrimento ao controle exercido pelos chefes 
instituídos pela Funai:

É o índio que tá sentindo a espoliação de muitos civilizados, que 
vive possuindo a terra do índio. Agora é muito bom o que o Paresi 
falou, que é o índio que tem que ajudar um ao outro pra resolver os 
problemas. É isso que a gente vem sentindo de lá do Rio Grande do 
Sul, onde que tá a minha aldeia. Mas é um problema positivo que 

15  LUTA INDÍGENA. Xanxerê/SC, n. 06, ago., 1978, p. 69. Armazém da Memória – Hemeroteca Indígena.
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eu tou vendo que vocês querem, e é o índio que tem que se virar pra 
providenciar os seus problemas. É o índio que tem que ajudar um 
ao outro, é o índio que tem que procurar jeito, a maneira de con-
seguir os problemas que é bom pro índio... O índio tem direito em 
qualquer lugar, ainda mais na propriedade nossa.
[...] onde que não existe o chefe do posto, mesmo que a gente se 
chama, é o índio mesmo que é cacique. Eu acho que quanto mais o 
índio tá se dirigindo é melhor, porque quem se dirige dentro de casa 
é o dono da casa, não é outro que vem dirigir o dono da casa [...]16.

Nessa cena de efervescência e tensão entre indígenas e posseiros, grupos in-
dígenas dentro da comunidade passavam a se organizar de maneira efetiva, mon-
tando conselhos de decisão que visavam ações práticas, esses, capitaneados por 
Xangrê. Em 1977, Xangrê foi eleito como cacique de Nonoai, em pleito realizado 
em 15 de outubro daquele ano, marcando a organização da comunidade em tor-
no das reivindicações que ele, enquanto figura de destaque nos últimos anos e voz 
ativa e em diálogo com outras lideranças, incorporava em nome de seus represen-
tados. Xangrê, à época com 32 anos de idade, mobilizou seus pares e conquistou 
a condição, junto a outros mais, de porta-voz das reivindicações indígenas. 

A administração do SPI e da Funai, desde 1940, escolhiam os cacicados e 
os legitimavam por meio do poder institucional, investindo-lhes de autoridade. 
Segundo Xangrê, a eleição de caciques fazia parte das lembranças de seu pai, 
pois todo o período da vida de Xangrê, o cacique “foi o Chefe do Posto que es-
colheu”.17 Para o movimento indígena naquele momento, a tomada de iniciativa 
pela troca de cacique certamente simbolizou a tentativa de união que propunha 
o novo cacique, em contraposição ao cacique Alcindo Penï Nascimento, lide-
rança da facção derrotada na eleição e que estava menos inclinado a se opor ao 
ordenamento da Funai (Laroque, 2007, p. 53). 

De acordo com Xangrê, a retomada do cacicado se apresentava como uma 
renovação do protagonismo do indígena na luta que deveria ser incorporada pe-
los próprios indígenas, afora do regramento instituído pelos órgãos indigenistas, 
perpassando à necessidade da conscientização, essa agora potencializada por sua 

16  BOLETIM DO CIMI. Brasília, n. 43, dez. 1977, p. 10-11, apud LUTA INDÍGENA. Xanxerê/SC, n. 
06, ago., 1978, p. 77. Armazém da Memória – Hemeroteca Indígena.
17  Relatório do Encontro Micro-Regional da Pastoral Indigenista. Chapecó, 20 a 22 de novembro de 1977, 
apud LUTA INDÍGENA. Xanxerê/SC, n. 06, ago. 1978, p. 79. Armazém da Memória – Hemeroteca Indígena.
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legitimidade reconhecida não pelas autoridades, mas pela população indígena 
de Nonoai. 

Sobre sua eleição, Xangrê afirmava que

“Nós temos que conscientizar nós mesmos os nossos irmãos ín-
dios. Também eu, também falo um pouco que o povo de Nonoai 
acharam que o primeiro cacique não tinha mais condições de to-
car assim o serviço e deu tempo de eles nomear outro, de acordo 
com o desejo deles, não é serviço do Chefe do Posto. Muito índio 
ainda acha que não é hora que seja um novo, muito moço. Mas 
outros acharam que não adianta ter mais idade se não sabe os pro-
blemas dos índios, não sabe se envolver. Então foi assim que eles 
acharam que eu podia ser o cacique...”.18

Outro ponto interessante ressaltado por Xangrê em sua declaração reside 
no fato de ele reconhecer-se enquanto jovem, “moço”, revelando a distinção de 
sua condição: o cacicado geralmente era ocupado não por jovens, mas por ho-
mens mais velhos e descendentes de determinados “troncos” ancestrais, que os 
legitimavam enquanto escolha do grupo. No caso de Xangrê, sua legitimidade, 
como ele próprio destacava, advinha de seu envolvimento na busca pela resolu-
ção dos problemas comunitários, enfrentando também a legitimidade do cacica-
do que o antecedera.

Apesar de não ser eleito pela unanimidade, visto ter concorrentes e desti-
tuir o então cacique Penï, Xangrê mostrou-se hábil em controlar oposições, unir 
reivindicações e evitar cisões dentro do grupo, talvez um dos grandes condicio-
nantes para a eclosão do movimento em maio e 1978. Penï, que ocupava o cargo 
sob a chancela da Funai há mais de 14 anos, havia perdido apoio de boa parte dos 
Kaingang sobretudo no ano anterior à eleição de Xangrê, em 1976, quando lide-
rou o embargo da colheita de soja da Granja Ressureição, a partir da qual a Funai 
auferia lucros com a produção, rendimentos que não eram redirecionados à co-
munidade indígena. Contudo, o embargo durou pouco em função das pressões 
sobre o então cacique, que fez um acordo com a Funai e o Serviço Nacional de 
Informações (SNI), acordo que não foi cumprido. A situação havia aumentado 
o descontentamento indígena em relação ao cacique Penï .19

18  Idem, p. 79. 
19  LUTA INDÍGENA. Xanxerê/SC, n. 06, ago. 1978, p. 65. Armazém da Memória – Hemeroteca Indígena.
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Penï, contudo, não era contra a luta indígena e tampouco era opositor ao 
movimento indígena organizado por Xangrê, tanto que passou a compor o gru-
po de conselheiros do novo cacique (Maréchal; Nascimento, 2018). Mormente 
alguma discordância com Xangrê, Alcindo Penï era também liderança indígena 
envolvida ativamente nas reuniões do grupo. Para além do destaque atribuído a 
Xangrê, Nonoai contava com outros Kaingang, como os já citados Penï, Iakam, 
Kandete e Kagrê, que eram partidários entre si da noção da necessidade de cons-
tituir um movimento pela preservação do patrimônio indígena, pelo fim da ex-
ploração e pela expulsão dos colonos intrusos. 

“A gente não aguentava mais” :
O levante indígena - organização e ação

O precedente aberto pelo movimento de expulsão de colonos intrusados 
iniciado pelo cacique Kaingang Angelo Kretã em Rio das Cobras, em 1977, 
anunciava a possibilidade de outras áreas indígenas serem influenciadas e toma-
rem para si as ações de expulsão. A relação entre os caciques Kretã e Xangrê de-
monstrava a possibilidade de articulações entre os indígenas Kaingang para além 
dos limites estaduais, bem como para além de limites étnicos, tendo em vista a 
inclusão de indígenas Guarani da região Sul.

A partir de fevereiro de 1978, após os acontecimentos em Rio das Cobras, 
onde Xangrê e Kagrê haviam tomado parte dos conflitos, começaram-se as tra-
tativas para realizar movimento de expulsão semelhante em Nonoai. De acordo 
com Xangrê, em entrevista ao jornal Folha da Manhã, “Em fevereiro nos reuni-
mos pela primeira vez com a intenção de expulsar definitivamente os intrusos. 
Cada vez nos apertavam mais. Estavam nos espremendo dentro de nossas terras. 
A gente não aguentava mais”.20 O relato de Xangrê exaltava a saturação da situa-
ção da intrusão em seu ápice. Estima-se que, às vésperas do conflito, a população 
de intrusos residentes nas terras da área indígena passasse de dez mil pessoas, 
em franco avanço sobre mais extensões de terra, as quais eram vendidas entre 
os colonos sem que houvesse qualquer documentação legal; os indígenas, entre 

20  FOLHA DA MANHÃ. Rio de Janeiro, 23 maio, 1978, apud LUTA INDÍGENA. Xanxerê/SC, n. 06, 
ago., 1978, p. 102. Armazém da Memória – Hemeroteca Indígena.
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Kaingang e Guarani, somavam cerca de três mil pessoas, reduzidas à menor por-
ção de terra disponível (Castro, 2011, p. 122).

De acordo com Castro (2011, p. 118), a estratégia indígena encabeçada 
por Xangrê para evitar uma forte repressão do Exército, consistiu em dar o aviso 
acerca dos fatos que ocorreriam na reserva, ainda no mês de abril de 1978, um 
mês antes da revolta. Sob as ordens e representando Xangrê, Amândio Verguei-
ro Kagrê, deslocou-se até o Quartel do Exército de Santo Ângelo/RS, afim de 
comunicar ao general José Eduardo Lopes Teixeira, no sentido de garantir a não-
-oposição militar à expulsão dos intrusos de Nonoai. Com a anuência do oficial 
– sob a condição de ser avisado pelo menos 24 horas antes do início da revolta –, 
a semana inicial do mês de maio foi escolhida para desfechar a ação de expulsão 
dos milhares de intrusos da área.

O apoio para a realização das operações talvez fosse ao encontro da inten-
ção de impor certo controle à situação, em razão dos temores em relação a uma 
repetição do que ocorrera em Rio das Cobras. Com a garantia da não-interven-
ção pelos militares, Xangrê acionou seus aliados indígenas Kaingang e Guarani 
de outras áreas do Sul, convocando-os para a luta em Nonoai. Sob a orientação 
de Xangrê, a organização indígena em Nonoai tomou nova forma, visando o 
aumento de ações de cunho prático em favor da expulsão de intrusos da área. 
Cerca de vinte dias antes do começo das ações, apoios já haviam sido ajustados 
e acordos de cooperação entre indígenas Kaingang e Guarani da região Sul, em 
Xanxerê21. O cacique Ângelo Kretã atendeu à convocação para a retirada dos in-
trusos, destacando-se com indígenas de Mangueirinha e Palmas/PR para o Rio 
Grande do Sul (Castro, 2011).

Anos mais tarde, quando entrevistado pelo jornalista Carlos Wagner, do 
jornal Zero Hora, Xangrê esclarecia algumas das ações coordenadas por ele du-
rante a preparação e o conflito propriamente dito em Nonoai em maio de 1978. 
O diálogo abarcou essas e outras questões específicas:

WAGNER– O senhor assumiu como cacique em 15 de outubro 
de 1977, sete meses antes da guerra. Tentou convencer os intrusos 
a saírem pacificamente? 

21  Jornal Zero Hora. Porto Alegre, 20 ago. 2008, apud CASTRO, 2011, p. 122.
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XANGRÊ – Fui eleito com a promessa de tirar os brancos de nos-
sa terra. Eles não queriam conversar. Acreditavam que poderiam 
tomar conta da reserva como fizeram em outras áreas. 

WAGNER – Como foi preparada a guerra contra os brancos? 

XANGRÊ – Tomei três providências: mandei um grupo de ín-
dios impedir que novos intrusos se estabelecessem na área, vigian-
do os acessos à reserva. Dei ordem para que os colonos fossem 
desarmados. E mandei avisar que estava proibido derrubar mato. 

WAGNER – Como os índios conseguiram desarmar os agricul-
tores? 

XANGRÊ – Nós sabíamos quem eram os valentes. Então pegáva-
mos eles de surpresa quando andavam pela área. Recolhemos qua-
tro revólveres, algumas espingardas e bastante balas (munição). 

WAGNER – Por que colocaram fogo nas escolas? Elas não pode-
riam ser usadas pelos filhos dos índios? 

XANGRÊ – Estavam vazias durante a madrugada, então não cor-
reria o risco de ninguém morrer (Castro, 2011, 122).

Os primeiros dias de maio foram escolhidos para dar início ao movimento 
coordenado de expulsão. Como ressaltou Xangrê no excerto da entrevista, uma 
das primeiras ações empreendidas foi a da queima das escolas não-indígenas ins-
taladas na área, na madrugada do dia 04 de maio de 1978. Desde o início das 
intrusões, sete escolas haviam sido instaladas para os filhos e filhas dos posseiros 
com a anuência da Funai, sendo três delas supridas pela Prefeitura Municipal de 
Planalto, município limítrofe à área indígena.22 

Queimar as escolas assumia a simbologia da negação à situação de subju-
gação, da contrariedade total à legitimidade que os governos estaduais e muni-
cipais haviam legado aos ocupantes ilegítimos daquelas terras. A ação, por si só, 
constituía-se em um aviso prévio, confirmando os boatos que anteviam que os 
indígenas estavam organizados em prol de um movimento de expulsão.

Simonian (1981) sugere que o incêndio às escolas era parte de uma decisão 
planejada pelos índios nos mínimos detalhes quando afirma: “Em três de maio 
(1978), os líderes indígenas se decidiram: o trabalho teria início naquela noite. 
Na aldeia de Pinhalzinho obteriam junto ao chefe do posto o combustível neces-

22  LUTA INDÍGENA. Xanxerê/SC, n. 06, ago., 1978, p. 94. Armazém da Memória – Hemeroteca Indígena.
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sário para o incêndio das escolas sem que este soubesse so-
bre o destino da gasolina cedida” (Simonian, 1981, p. 177). 
Para a autora, a escola representava “um mecanismo reten-
tor dos posseiros na Reserva” (Idem, p. 177). Desse modo, 
percebe-se que havia uma preparação, amadurecimento dos 
índios em torno das ações, bem como vínculos com outros 
movimentos indígenas, em particular com o da reserva de 
Rio das Cobras, em Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, 
no qual os índios afrontaram os intrusos, conseguindo eva-
cuá-los de suas terras. Isso evidencia a existência na época de 
canais de comunicação entre as comunidades indígenas pelo Brasil, unificando, 
como já foi dito, discursos, estratégias e planos de ação a nível nacional, situação 
não vivenciada pelas comunidades indígenas na década de 1960. Nessa reserva, 
segundo, informações do CIMI-SUL, mais de 90% das terras estavam ocupadas 
por fazendeiros, grileiros, madeireiros e colonos (Carini, 2005).

Em Nonoai, no dia seguinte à queima das escolas, os indígenas armaram-se 
com o que dispunham, como arcos e flechas, lanças, bordunas, facas, facões e 
algumas armas de fogo que haviam conseguido com posseiros, tendo em vista a 
proibição – válida apenas para os indígenas, não para os posseiros – de andarem 
armados dentro da área. Em grupos numerosos, aos poucos, em contato com os 
posseiros, era dado o ultimato da saída: 24 horas era o período para a desocupa-
ção da terra sem conflito. No dia seguinte, os grupos retornavam ao contato com 
os colonos, deflagrando a operação da expulsão dos que haviam permanecido, 
sem respeitar o prazo. Um jornal local assim a descreve:

Figura 5.
Restos do incêndio 

das escolas na 
área de Nonoai 
e, indígenas do 

referido aldeamento, 
preparados para 

expulsar os colonos 
do interior de seu 

território. Foto: 
Ricardo Chaves.

Fonte:
Revista Veja, 10 de 

maio de 1978, p. 62.
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A luta entre posseiros e índios na reserva indígena de Nonoai se 
agravou nas últimas horas [...], existem dezenas de feridos, mui-
tos dos quais deverão ser transportados para os hospitais de Passo 
Fundo. No telefonema, o prefeito de Nonoai diz que a situação se 
agravou na semana passada, quando foram incendiadas sete esco-
las municipais, localizadas na área da reserva indígena.23 

Em Nonoai, o conflito ficou mais limitado ao confronto entre índios e co-
lonos, ainda que estivessem os índios dispostos a evacuar também os madeirei-
ros e arrendatários. Estima-se que mais de mil famílias de camponeses foram 
expulsas do interior da reserva, sendo que a maioria permaneceu errante pelas 
estradas da região. No relato de um jornal de Passo Fundo, os indígenas estavam 
preparados e decididos a retirar todos os agricultores:

Uma patrulha de 250 índios fortemente armados está encarregada 
de percorrer a reserva indígena de Nonoai, e dar um ultimatum 
aos agricultores para que desocupem a área em menos de 24 horas. 
Mais tarde, a patrulha volta ao local e o agricultor, caso não tenha 
obedecido à advertência, será sumariamente expulso dos limites 
da reserva indígena. Ontem os índios incendiaram os pertences 
de duas famílias e prenderam um caminhão que transportava um 
pequeno carregamento de madeira, que era retirado pelo agricul-
tor conhecido como Chico Mascate. Também mantiveram sob o 
domínio o motorista que dirigia o caminhão, enquanto, davam 
liberdade ao ajudante Luiz Capelari.24

As primeiras casas invadidas foram as da aldeia de Bananeiras e arredores, 
junto a estrada entre Nonoai e Planalto. Por meio das “visitas” às casas dos pos-
seiros remanescentes os indígenas pressionavam pela saída sob ameaça e coerção, 
valendo-se da intimidação como principal arma de ataque, impedindo que os 
colonos levassem animais ou que colhessem o que haviam plantado até então 
(Castro, 2011, p. 94). De acordo com Gelson Vergueiro Kagrê, que participou 
do movimento e das “visitas” aos intrusos,

23  Jornal O Nacional. Passo Fundo, 10 mai. 1978, p. 1.
24  Jornal O Nacional. Passo Fundo, 10 mai., 1978, p. 1.
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Os posseiros tentaram revidar fazendo grupos de resistência. Pu-
semos em prática outra parte do plano. Preparamos índios flechei-
ros, nus. Pintados por todo o corpo, que entravam em ação frente 
a cada grupo de posseiros que tentavam resistir. Esse grupo de 
Kanhgág flecheiros tinha como tarefa atacar as poucas matas que 
ainda restavam após a ocupação e devastação feita pelos possei-
ros. Atacavam também os animais dos posseiros abatendo-os com 
flechadas, e quando os posseiros surgiam eram perseguidos pelos 
Kanhgág flecheiros até suas casas, onde trancavam-se assustados e 
com medo dos índios (Castro, 2011, p. 119).

A partir do dia 08 de maio a situação tomou novos rumos. Houve a inter-
venção da Brigada Militar destacada de Passo Fundo/RS para a controlar a ação 
indígena, entretanto, sem reprimir ou conseguir proibir sua agência. Frente à 
impossibilidade de contensão indígena, a Brigada e a Funai foram orientadas pe-
las autoridades a prover o auxílio aos indígenas na retirada dos colonos da área. 
Inicialmente, os posseiros passaram a se abrigar em salões paroquiais da região, 
em matos ou em moradias improvisadas ao longo de estradas.

Figura 6.
Durante o conflito 

em Nonoai, indígenas 
armados para expulsar 

os colonos intrusos 
da área. Foto de Assis 

Hoffmann.

Fonte:
“Mobilização kaingang 

em Nonoai-RS”, 
1978. Instituto Sócio 

Ambiental.
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No dia 12 de maio, ao cabo de uma semana de conflito, em tratativas entre 
Xangrê, o presidente da Funai, general Ismarth de Oliveira, o general José Teixei-
ra Lopes, de Santo Ângelo e o comandante da Brigada Militar de Passo Fundo, 
Aldo Danesi, decidia-se por um acordo de cessação de conflito entre indígenas e 
colonos. Ficava acertado que os colonos seriam removidos da área, firmando-se o 
compromisso do Governo Federal em garantir-lhes assistência médica, alimen-
tar e, assim que possível, a resolução para o problema fundiário25. As resoluções 
em prol do reassentamento, como a abertura de terras para ocupação no norte 
do Mato Grosso, seriam efetivadas apenas no ano seguinte, ainda assim sem con-
templar a grande massa de colonos expulsos.

Durante o conflito, casos de violência foram registrados por parte de am-
bos os sujeitos sociais, tanto colonos quanto indígenas. Logo nos primeiros dias 
de ação, em uma das visitas para pressionar a expulsão de posseiros, o indígena 
Avelino Pedroso foi agredido e esfaqueado por um colono, tendo de ser ler leva-
do às pressas para Passo Fundo por seus companheiros26. Na ação foram feridos 
ainda os não-indígenas Ildo Volp e Atílio Vieira.27 Em relação às agressões no 
confronto direto entre indígenas e agricultores, em entrevista ao jornal O Na-
cional, 

[...] o índio Avelino falou com alguma dificuldade e contou que 
“dez índios e oito brancos” se desentenderam com um saldo de 
três índios feridos e um branco. “Nós fomo avisar os homem pra 
ele sair da terra. Um tava com uma faca e eu fui tirá. Daí ele me 
cortou”. Os outros dois índios foram atendidos, segundo Avelino, 
em Nonoai mesmo e não soube contar nada a respeito do posseiro 
ferido. Disse, entretanto, que “quase mataram o homem branco”. 
Referindo-se a situação que reina na área indígena, a partir dos 
incidentes com agricultores que estão se apossando das terras dos 
índios. Avelino Pedroso afirmou: “a coisa está muito feia, tem 
muita gente invadindo”.28

25  LUTA INDÍGENA. Xanxerê/SC, n. 06, ago., 1978, p. 99. Armazém da Memória – Hemeroteca Indígena.
26  JORNAL DO BRASIL. Conflito entre kaikangues e posseiros agrava-se e um índio é ferido. Rio de Janeiro, 
n. 32, 10 maio 1978, p. 12. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
27  BRASIL. SNI. Reserva Indígena de Nonoai/RS. Brasília, 15 jun. 1978. Arquivo Nacional. Fundo SNI.
28  O NACIONAL. Passo Fundo, 11 maio p. 03. Arquivo Histórico Regional.
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Mormente o movi-
mento houvesse chegado 
ao fim e a expulsão apenas 
se desse por meio da inter-
mediação da Funai e do 
Exército, a tensão mante-
ve-se entre indígenas e co-
lonos, ocorrendo episódios 
de conflito posteriores, 
tendo em vista a continui-
dade de muitas famílias 
de posseiros na área. No 
restante do ano de 1978, 
ainda ocorreria agressões 
ao indígena Manoel Mar-
tin, ferido a facadas por 
um posseiro de Taquara-
çuzinho enquanto colhia 
milho.29 

As ações de expulsão diligenciadas pelos indíge-
nas também mantiveram-se, como no caso da “visita” 
ao posseiro Adão José da Silva, conhecido como Adão 
Vacariano, que recusou-se a sair das terras que invadira 
em Lageado Guarani, disparando sobre os indígenas e 
sendo morto na sequência30. Vacariano, de acordo com 
Castro (2011, p. 122), era líder de outras trinta famí-
lias de intrusos resistentes, e sua atitude os encorajava a 
permanecerem nas terras indígenas e enfrentar seus le-
gítimos ocupantes tradicionais. Após a morte de Adão 

29  JORNAL DO BRASIL. Índio vai buscar milho e é ferido. Rio de Janeiro, n. 120, 06 ago. 1978, p. 36. 
Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
30  JORNAL DO BRASIL. Posseiro é morto em ataque. Rio de Janeiro, n. 215, 09 nov. 1978, p. 08. Heme-
roteca Digital da Biblioteca Nacional.

Figuras 7 e 8.
Acima, acampamento 

de famílias intrusas 
desabrigadas em 

Taquaraçuzinho, localidade 
próxima da área indígena 

de Nonoai; abaixo, 
famílias abrigadas no 

galpão de festa da sede de 
Taquaraçuzinho.

Fonte:
Arquivo Nacional. Fundo 

Serviço Nacional de 
Informações. 
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Vacariano, houve, entre os intrusos, desmobilização e perda de perspectiva frente 
aos acontecimentos e possibilidades de alcançar a legitimidade da propriedade 
da terra naquela área, afastando muitos dos que continuavam intrusados.

O conflito desencadeou polêmicas em vários setores da sociedade, indu-
ziu a Funai a se engajar efetivamente ao movimento indígena, tornando-se um 
aliado à causa dos índios e tratando de buscar alternativas para a evacuação dos 
colonos intrusados nas reservas. Segundo a Funai, “Todos os invasores das áreas 
indígenas localizadas em Nonoai e Planalto serão tirados a partir dos próximos 
dias por determinação da Fundação Nacional do Índio”.31 

De acordo com o jornal Zero Hora32, a estratégia adotada por Xangrê ao 
longo de seu cacicado impediu que houvesse pressões sobre ele próprio afim de 
demovê-lo a desarticular o movimento. Apesar de líder, o cacique não era res-
ponsável por todas as ações, muito embora fosse seu articulador. A aspiração do 
movimento de expulsão e a necessidade da retomada indígena sobre suas terras 
havia se apossado da comunidade como única maneira de chegar a uma resolu-
ção material para a situação enfrentada em Nonoai. Dessa forma, sob a liderança 
de Xangrê, a ideia da expulsão como saída viável estava acima das ordens do ca-
cique.

“Eu não deixava a Funai torcer meu braço”:
O pós-conflito - desdobramentos e articulações

A organização indígena em torno dos eventos de maio de 1978 foi, sem 
dúvida um marco no movimento indígena nacional. As ações, de imediato, pro-
vocaram reações em outras áreas indígenas dos estados do Sul, em especial nas 
áreas de Cacique Doble e Ligeiro, ainda em 1978, também no Rio Grande do 
Sul, logo após os eventos em Nonoai (Castro, 2011, p. 136). O movimento in-
dígena regional saía fortalecido em termos de organização e de coesão para além 
das fronteiras das áreas indígenas demarcadas.

Contudo, em termos de lideranças indígenas, o protagonismo experimen-

31  Jornal O Nacional. Passo Fundo, 11 maio p. 1).
32  ZERO HORA. Porto Alegre, 13 de maio de 1978, apud LUTA INDÍGENA. Xanxerê/SC, n. 06, ago. 
1978, p. 97. Armazém da Memória – Hemeroteca Indígena.
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tado por algumas resultaria em finais trágicos. Lideranças indígenas sulinas 
como Ângelo Kretã e Ângelo Pankakaré, viriam a falecer logo na sequência dos 
primeiros movimentos, em crimes mais tarde reconhecidos como premeditados. 
Xangrê, nesse contexto, enfrentou uma série de pressões que o forçaram a dei-
xar o cacicado, que seria assumido, a partir de 1979, por um de seus capitães de 
polícia da área indígena, o Kaingang José Orestes do Nascimento, conhecido 
como José Lopes, que, ao tempo dessa pesquisa, ainda se mantém na condição 
de cacique de Nonoai. De acordo com o cacique, foi apenas em 1978, a partir 
da organização do conflito, que o movimento indígena pode tomar corpo, pois 
“fez os índios despertarem pra luta da terra, senão hoje nós nem estaríamos mais 
aqui, já tinham tomado tudo do índio”.33

Após o conflito, Xangrê manteve-se partícipe do movimento indígena, 
seguindo a linha dos debates e estabelecimento de diálogos enquanto represen-
tante de Nonoai. Ainda em 1978, no comando de Nonoai, a oposição de Xan-
grê ao projeto de “emancipação indígena” teve repercussão nacional, sendo seu 
posicionamento seguido por outras lideranças. Havia a previsão de colocar-se 
um projeto de lei nesse sentido, que previa dois tipos de emancipação: a gradual 
e a individual. No primeiro caso, a comunidade indígena receberia da União a 
posse e o domínio de suas terras mas só poderia negocia-las após um período 
de carência de dez anos; no segundo caso, a doação dependeria da situação do 
beneficiado, que poderia ou não desenvolver atividades agrícolas.34 

Para Xangrê, qualquer tentativa, naquele momento, de querer “emancipar” 
os indígenas redundaria em exploração comercial das terras indígenas: 

Acho que o que inspira esse projeto é o comércio, a exploração da 
vida do índio. Estou enxergando o que vai acontecer, se o governo 
dividir as terras entre os índios vem um fazendeiro pare comprar 
as terras e o índio, que não conhece dinheiro, vende por qualquer 
troquinho. [...]. Se o presidente acha que a gente não está recla-
mando, a gente vai a Brasília e enche o palácio dele de índio.35

33  NASCIMENTO, José Orestes. Entrevista concedida aos pesquisadores João Carlos Tedesco e Alex An-
tônio Vanin, em agosto de 2016.
34  JORNAL DO BRASIL. Geisel vai analisar emancipação indígena. Rio de Janeiro, n. 32, 10 maio 1978, p. 
12. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
35  O ESTADO DE SÃO PAULO. Índios falam; contra o governo. São Paulo, 09 nov. 1978, p. 24. Acervo 
do Estadão.
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Contudo, seu protagonismo legou a si não apenas a popularidade e o reco-
nhecimento de seus pares, mas também a visão de que ele, enquanto peça chave 
do movimento indígena no estado e na região Sul, era perigoso, principalmente 
aos olhos das autoridades. Pouco a pouco, Xangrê passava a propor a necessida-
de de uma “aliança pela terra”, a partir da qual indígenas e posseiros não deveriam 
mais compor dois lados de uma luta pela terra, mas sim estarem lado a lado na 
luta contra o verdadeiro inimigo: o latifúndio, a grande concentração de terra. 
Em entrevista, Xangrê afirmava que “O certo é tomar as terras de latifundiários 
que não fazem nada com a terra”.36

Entrevistado pelo jornal Porantim, em 1980, Xangrê afirmava que se encon-
trava fora da área indígena de Nonoai em razão de ameaças advindas da própria 
Funai, essas que o haviam pressionado à saída do cacicado, pois, segundo o líder 
indígena, “eu não deixava a Funai torcer meu braço”37, em alusão às tentativas do 
órgão de se impor sobre o ordenamento indígena. Em comparação aos períodos 
de luta a frente do movimento indígena na década de 1970 e primeira metade da 
década de 1980, Xangrê afastou-se do cenário das disputas e coordenação indí-
gena após o período da redemocratização do país. Em entrevista ao jornal Zero 
Hora38, em 1998, o ex-cacique distante de Nonoai afirmava que as perseguições 
sobre ele nunca haviam cessado, o que o obrigava a viver no isolamento:

[...] nesse período a Constituição dos brancos reconheceu o nosso 
direito às terras que o Estado tinha nos tomado. As pessoas fica-
ram com medo que eu fosse liderar uma nova guerra contra os 
colonos. [...].
Estou sendo perseguido por todos os lados. Os brancos temem a 
repetição de 1978, quando os tiramos à força de nossas terras. Os 
funcionários da Funai têm medo de perder o controle da situação, 
como naquela época. E alguns líderes indígenas, porque sabem 
que não estão representando os interesses dos índios nessa briga.39

36  PORANTIM. Dois anos após Nonoai. Manaus/AM, jun-jul. 1980, p. 09. Acervo Instituto Socioambiental.
37  Idem.
38  Jornal ZERO HORA. O líder escondido. Porto Alegre, 17 set. 1998. Acervo Instituto Socioambiental.
39  Idem.
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“O Movimento Sem Terra vem daí”: 
novos desmembramentos do conflito de Nonoai

A luta social que devolveu boa parte das terras aos índios, produziu uma 
outra realidade de difícil resolução. As mais de mil famílias de pequenos agricul-
tores expulsos da reserva de Nonoai não tinham para onde ir, milhares de sem 
terra ficaram a vagar pelas estradas na região de Nonoai, Ronda Alta e Sarandi. 
Grande parte das famílias de colonos desalojados da reserva (em torno de 750) 
foi acampar provisoriamente no Parque de Exposições de Esteio, até encontrar 
uma solução (Tedesco: Carini, 2007). Outro grupo permaneceu acampado pró-
ximo a reserva; outros ainda se espalharam pela região sendo apoiados e acolhi-
dos por parentes e/ou em propriedades de conhecidos na circunvizinhança.

Os veículos de comunicação, como porta-vozes da esfera política e de gru-
pos temerosos do que poderia acontecer, desde logo buscaram desqualificar o 
movimento, apontando soluções como a migração para projetos de coloniza-
ção no centro-oeste, no assalariamento urbano (que, no período, apresentava-se 
como eficaz) ou nas empresas rurais na região (as quais eram abundantes, prin-
cipalmente em Passo Fundo e Carazinho), as quais demonstravam necessitar de 
mão de obra; reivindicavam também a necessária repressão policial para manter 
a ordem e defender o direito de propriedade, desestabilizar os movimentos em 
prol da reforma agrária. Porém, desde logo (ainda no ano de 1978), surgem lide-
ranças forjadas no campo popular, preocupadas na articulação de um movimen-
to de abrangência mais ampla, capaz de fazer convergir para um mesmo foco 
propostas dispersas em torno da luta pela terra (Gehlen, 1983). 

Grande parte dos pequenos agricultores expulsos de Nonoai, em 1978, 
passou a constituir a força social para os movimentos que se desencadearam na 
região na luta pela terra, tanto de colonos/caboclos quanto de índios, que pas-
saram a lutar para reaver as suas terras em Serrinha, em mais um conflito com 
colonos, expressivo de equívocos de políticas de estado do passado e que se ten-
tou resolver em anos posteriores, produzindo novos problemas. A maioria das 
lideranças indígenas do movimento da década de 1990 era de Nonoai, assim 
como a maioria dos camponeses dos acampamentos da região, em particular, no 
Acampamento da Encruzilhada Natalino, implantado a partir de 1979, eram 
provenientes da reserva indígena de Nonoai (Carini, 2005).
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Nesse sentido, o “Conflito de Nonoai”, entre índios e 
colonos, condensa uma realidade que vinha se processando 
a mais de meio século no interior das reservas indígenas do 
estado. Esse conflito constituiu-se num marco histórico, não 
apenas pelas suas dimensões em relação ao número de cam-
poneses envolvidos, mas, sobretudo, pelas repercussões so-
ciais que desencadeou, por ocorrer entre dois grupos sociais 
empobrecidos, por revelar ações de revolta indígena, e, vai 
demonstrar também que o “Movimento Sem Terra se cons-
titui a partir daí” (CIMI, 1987, p. 13). A partir dele deslo-
cam-se várias frentes em torno da questão da terra na região, 
além de sua tentativa de assentamentos, discute-se a legitimidade das negocia-
ções fundiárias, reabrem-se as discussões em torno das políticas de colonização 
que, no fundo, foram marca registrada dos governos militares de até então, assim 
como de governos estaduais. A questão agrária regional e em nível estadual pas-
sa a ser politizada por setores da sociedade civil organizada (Marcon, 1979), as 
contradições são evidenciadas, os equívocos de políticas públicas e de moderni-
zação produtiva são enfatizados.

Figura 9.
Concentrações de 
sem terra no local 
do Acampamento 

Natalino, em 1979. 
Foto de autoria 

desconhecida.

Fonte:
Acervo pessoal 

do Padre Arnildo 
Fritzen, entregue 

ao Movimento 
de Atingidos Por 

Barragens, com sede 
em Erechim. 
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A proposta deste texto  tematiza diferentes olhares sobre os 
Movimentos Sociais de Luta pela Terra no Sul do Brasil, no período de 1940-
1980, neste capítulo, iremos abordar aspectos referentes ao movimento social 
que desencadeou a recuperação da terra dos Kaingang do Toldo Chimbangue de 
Chapecó, Santa Catarina (SC). O itinerário do movimento será orientado pela 
história de vida de Ana da Luz Fortes do Nascimento, a Kaingang Fen’Nó, prin-
cipal protagonista da luta pela Terra no Toldo Chimbangue, conflito fundiário 
ocorrido na região Oeste de Santa Catarina. 

Esse movimento de recuperação da terra no Toldo Chimbangue teve iní-
cio ao final da década de 1970 e se intensificou, de fato, na primeira metade da 
década de 1980. Fen’Nó vivenciou as transformações ocorridas ao longo do sé-
culo XX, que atingiram e impactaram de forma preponderante o modo de vida 
Kaingang. Guardiã dos saberes ancestrais, lia os fenômenos da natureza, antevia 
a previsão do tempo, ela descrevia o significado do canto e do movimento dos 
pássaros. Relatou, com tristeza, a degradação ambiental marcada pela presença 
do processo colonial.   

Nasceu e morreu nas terras do Toldo Pinhal e Toldo Chimbangue. Com 
o avanço da frente colonizadora, enfrentou a expropriação e realocação, tendo 
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que fazer inúmeras mudanças, sempre direcionada pelos movimentos e avanços 
da colonização. Por fim, acabou permanecendo na terra de um novo morador, 
que permitia a presença da família na sua propriedade. As narrativas dos Kaingang 
enfatizam que, com sabedoria, sensibilidade e coragem, Fen’Nó atuou nas dife-
rentes lutas que garantiram a terra que hoje vivem. Participou dos movimentos da 
recuperação do território, fez vigílias, e viajou para Florianópolis e para Brasília 
no enfrentamento dos embates políticos na luta pela terra. Fen’Nó é considerada 
um caso raro de liderança feminina, representando um símbolo de resistência e 
luta. Hoje é reverenciada por diferentes povos indígenas no Brasil.

 A Terra Indígena Toldo Chimbangue

A Terra Indígena Toldo Chimbangue se localiza no interior de Chapecó – 
SC, entre o Rio Irani e o Lajeado Lambedor, distante aproximadamente 18 quilô-
metros do centro urbano do município, conforme o Mapa 1 (na página seguinte).

De acordo com D’Angelis (1984), a ocupação das matas próximas ao Rio 
Irani pelos Kaingang encontra suas referências na implantação do aldeamento de 
Nonoai, que intencionou concentrar os indígenas e administrar sua força de tra-
balho em benefício do processo colonial. Os Kaingang do Irani são grupos que 
resistiram ao aldeamento oficial e formaram toldos, nos quais viviam de modo 
independente sem o domínio do estado. No entanto, seu território era reduzido 
paulatinamente devido ao embate com a frente de expansão agrícola. Os conflitos 
agrários entre os Kaingang e fazendeiros do Norte do Rio Grande do Sul motiva-
ram o deslocamento para a proximidade do Rio Irani. 

D’Angelis (1984) mencionou que durante os anos de 1854 e 1855, houveram 
sucessivos desentendimentos entre fazendeiros e Kaingang nos campos de Erechim, 
os Kaingang reclamavam que seus campos haviam sido tomados pelos fazendeiros 
“Clementino Pacheco e Antônio Joaquim”. Em 1855, o fazendeiro Joaquim Mace-
do e alguns companheiros foram mortos, fato que foi atribuído aos índios “Maráu, 
Thomé, Salvador1 (filhos de João Grande) e Luiz (irmão do Cacique Pedro Nicafin). 

1  Os nomes dos Kaingang Salvador e Chimbangue estão destacados porque, de acordo com D’Angelis (1984), 
a memória dos Kaingang que residiam nas margens do rio Irani remete de imediato aos nomes de Chimbangue 
e Salvador (entre outros aos quais as associações com os índios de Erechim não são certas, mas são possíveis), 
como os que lideraram a entrada do grupo Kaingang no local. Ainda segundo D’Angelis (1984), Chimbangue 
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Em 1856, ocorreu uma investida à fazenda Três Ser-
ros. Nesse contexto, foram assassinadas seis pessoas, entre 
eles o fazendeiro Clementino dos Santos Pacheco. Esse 
“assalto” foi atribuído aos indígenas “Manoel Grande, 
Joaquim Manoel, Agostinho e Pedro (filhos de Manoel 
Grande), José Crespo, Salvador, Chimbangue, Ignacio, Caetano, Vicente, Bitta, 
Maria (companheira de Manoel Grande), Maria (companheira de José Crespo), 
Aninha Portuguero e Brandinha (companheiras de Joaquim Manoel)” (D’AN-
GELIS, 1984, p. 22).

 O autor em questão destaca que os desdobramentos desse momento re-
sultariam na perseguição de vários grupos Kaingang considerados arredios, em 
especial aqueles ligados aos ataques mencionados e ao grupo de Nicafin. Após a 

exercia liderança no grupo, talvez por ser bem mais velho que Salvador, ou mesmo diante da prisão de Ma-
noel Grande.

Mapa 1.
Localização Terra 

Indígena Toldo 
Chimbangue.

Fonte:
Bazzi, (2019).
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captura de vários destes, o Cacique Nicafin foi assassinado juntamente com seus 
principais companheiros. 

Assim, de acordo com Gaiger (1985), quanto aos Kaingang foragidos dos 
grupos de Manoel Grande e Nicafin (aliados de Condá2), era prudente que se es-
tabelecessem sob os domínios de Condá. Porém, por serem foragidos, não pode-
riam se domiciliar em aldeamentos, de modo que restava a eles ocupar as matas 
ainda não exploradas pelo Império, o que incluía a região do rio Irani. Portanto, 
de acordo com Gaiger (1985, p. 12), data de “março/abril de 1856” a entrada 
desse grupo Kaingang na referida região. Eles refugiaram-se do outro lado do 
Rio Uruguai, nas áreas ainda não requisitadas pelo projeto colonial, às margens 
do Rio Irani, no atual Toldo Chimbangue e Toldo Pinhal. Os Toldos eram se-
parados pelo Rio Irani, pois cada um ocupava um lado da margem. As relações 
de solidariedade, parentesco e identidade transpunham o Rio com seus fluxos 
e experiências evidenciando os vínculos ancestrais que os unem até o presente.

As relações interétnicas são analisadas na perspectiva relacional e situacio-
nal de Barth (1998), a cultura nessa abordagem é concebida como algo parti-
lhado pelas pessoas nas suas experiências. Portanto, ela é fluxo constante, seus 
materiais culturais estão continuamente sendo gerados, não se tratando de tra-
dições fixas.

A nova aldeia Kaingang iria assentar-se no plano mais alto do 
terreno, na mata de transição que cobria a região, idêntica à zona 
de Nonoai. Informam os mais velhos Kaingang dessa área, que 
“no chato,” isto é, no divisor de águas entre o rio Irani e o Lajea-
do Lambedor havia o pinhal, onde também estavam os taquarais 
(D’ANGELIS, 1984, p.34).

O cacique Antônio Chimbangue teria falecido em 1915. Após sua morte, 
assumiu a liderança Venâncio Kaynro, que foi sucedido por Antonio Kuxé para 
liderar o Toldo Chimbangue. “Nessa época diversas famílias Kaingang ocupa-

2  Victorino Condá ficou conhecido pela atuação na mediação entre os interesses das populações autóctones 
e os colonizadores. Para maiores informações, ver: SOUZA, Almir Antonio de. Armas, Pólvora e Chumbo: a 
expansão luso-brasileira e os Índios do Planalto Meridional.  Florianópolis: UFSC, 2012. Tese de Doutorado 
em História. SOUZA, Almir Antonio de. A invasão das terras Kaingang nos campos de Palmas. O processo 
contra a liderança indígena Vitorino Condá (1839-44). MEDIAÇÕES, Londrina, v.19, n.2, p.43-61, jul.-
-dez. 2014.
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vam também a margem leste do Irani tendo se estabelecido a aldeia no “Chato” 
que denominaram de Pinhal.  Onde o cacique era o Gregório Mréym, sobrinho 
de Antônio Kuxé” (D’ANGELIS, 1984, p. 57). A proximidade e o parentesco 
entre os moradores do Toldo Chimbangue e do Toldo Pinhal deriva do fato de 
estes descenderem do grupo que conseguiu se desvencilhar do aldeamento de 
Nonoai e buscou refúgio às margens do Rio Irani no embate com a colonização.

Janete da Veiga, a neta da Fen’Nó, menciona sobre as relações de proxi-
midade entre os moradores do Chimbangue e do Pinhal: “O pessoal diz que 
ela (Fen’Nó) nasceu ali do outro lado do rio, onde que chamam de Pinhal. Eles 
viviam aqui nessa região, tinha uns parentes aqui, outros lá, eles ficavam sempre 
mudando, até por causa da questão da alimentação e da caça”. ( Janete da Veiga)

O território do Toldo Chimbangue é atingido pelo processo colonial em 
1893 através da medição e titulação da Fazenda Barra Grande. Em 1919, o imó-
vel é vendido para a Empresa Colonizadora Luce Rosa & Cia, mas é somente a 
partir de 1940 que a empresa vai se ocupar da colonização das proximidades do 
rio Irani (D’ANGELIS, 1984). Em 1948, a Luce Rosa vendeu o restante do ter-
ritório sob seu domínio aos irmãos Severino e Giocondo Trentin, o que incluía o 
espaço ocupado pelos Kaingang do Toldo Chimbangue (BRIGHENTI, 2012). 
A partir desse fato, ocorreu um gradativo processo de expropriação do território 
dos Kaingang, e a ocupação do espaço por imigrantes em sua maioria descenden-
tes de alemães e italianos, vindos do Rio Grande do Sul. 

Ancestralidade e genealogia

A Fen’Nó é reverenciada pelos Kaingang do Toldo Chimbangue como a 
ancestral que protagonizou várias lutas pela terra. Sua história de vida retrata as 
distintas formas de resistência ao processo colonizador que expropriou as popu-
lações autóctones no oeste catarinense.

Ana da Luz Fortes do Nascimento nascida em oito de setembro 
de mil oitocentos e noventa e oito é a referência feminina indíge-
na sobre a luta pela terra no Oeste Catarinense. Conhecida como 
Fen’Nó, nome Kaingang, que significa Arma, Flecha em pé, de 
fato, ela traduz bem o significado de uma “arma” na luta pelos di-



314

Fen’ Nó: a guerreira Kaingang...

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

reitos indígenas. É filha de Alfredo Fortes e Júlia Rodrigues Lãdgy 
(Kaingang), seu pai é neto de José Raymundo Fortes3 conhecido 
por ter aberto a primeira clareira no sertão que daria início ao po-
voamento de Chapecó (SAVOLDI, 2020, p. 98).

José Raymundo Fortes e Ana Maria de Jesus são descritos como o casal 
fundador da cidade de Chapecó. Tommasino (1998), ao realizar o relatório de 
identificação das famílias Kaingang residentes na cidade de Chapecó, eviden-
ciou que algumas famílias Kaingang eram descendentes do casal fundador da 
cidade. Embora os Kaingang apresentem uma série de evidências sobre a pre-
sença pioneira no território de Chapecó, seja através da toponímia Kaingang, 
ou dos nomes próprios, esses aspectos não foram suficientes para impedir que 
fossem expropriados nas distintas áreas onde moravam, dentre elas, do Toldo 
Chimbangue e do Toldo Pinhal.

Os deslocamentos dos Kaingang operaram no sentido de encontrar um 
meio de subsistir às incursões dos “brancos” ao território. Os fluxos estão dire-
tamente associados aos movimentos das frentes de expansão que empurravam 
os Kaingang para novas áreas. É possível traduzir o movimento pela expressão 
adotada pela Fen’Nó “branco é um inço”4, uma erva daninha que se alastra sobre 
o terreno predominando sobre a vegetação. O território Kaingang às margens do 
Rio Irani foi um refúgio no qual puderam viver independentemente das políti-
cas destinadas aos aldeamentos oficiais.

A infância da Fen’Nó, conforme os relatos da neta Janete da Veiga, aconte-
ceu nas interações entre às margens do Rio Irani e seus fluxos entre os distintos 
toldos. A neta lembra das narrativas da avó que descreviam sua infância marcada 
pela presença de banhos de rio e de seus momentos de diversão e brincadeiras. 

3 “Segundo Fortes (1990, p. 37), José Raymundo Fortes chegou em Chapecó por volta de 1838, “ele era 
de Minas Gerais, mas estava morando em Curitiba com outros mineiros; daí foi para Guarapuava, onde 
integrou uma expedição destinada a reaver moças raptadas pelos índios e punir estes que haviam fugido para 
o sul.”  A clareira por ele aberta foi denominada de Campina do Gregório. Após ter se estabelecido no local 
casou-se com Ana Maria de Jesus, filha do cacique Gregório. Esse casamento teria efetivado um acordo de 
paz com os índios, conforme a narrativa de fortes (1990) [...] Fortes (1990) relatou o fato de que José Ray-
mundo fez várias viagens na tentativa de obter o título das terras da Campina do Gregório. Sendo que lhe foi 
concedida apenas a metade do que havia registrado. Segundo Tommasino (1998) essas terras pertenciam de 
fato aos índios, no entanto, a Fazenda Campina do Gregório foi agregada à Colonizadora Bertaso, Maia & 
Cia.”  (SAVOLDI, 2020, p. 98). 
4  Ver trabalho de Savoldi (2017), o termo foi documentado no filme de Penna Filho.
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Desde os primeiros anos de idade, a família da Fen’Nó passou a residir no Toldo 
Chimbangue. Janete da Veiga menciona que as histórias que a avó contava ver-
savam sobre suas habilidades na caça de animais como o porco do mato, tateto, 
lebre, dentre outros. Desde cedo, Fen’Nó aprendeu a ser independente; Janete 
da Veiga lembra que a avó dizia que “as vezes os pais saiam pra visitar os parentes 
e eles tinham que se virar para se alimentar”, mostrando versatilidade nas habili-
dades da caça, na agricultura e no conhecimento das plantas. De acordo com a 
neta, ela era uma ótima cozinheira, e se destacava no artesanato. Era considerada 
uma exímia costureira e fazia roupas até mesmo para mulheres não indígenas.

Conforme já mencionado em trabalho anterior de Bazzi (2019, p. 288), 
Fen’Nó, desde jovem, já demonstrava possuir uma personalidade forte, de modo 
que não acatava facilmente as imposições sociais e as normas com as quais não 
concordava. Suas netas, Janete da Veiga e Marizete da Veiga, recordam-se de que 
Fen’Nó contava que, quando bem nova, por volta dos 12 anos de idade, fugiu da 
família para não ser obrigada a casar com quem os pais haviam escolhido. A nar-
rativa das netas e suas memórias sobre o fato não nos revelam se o matrimônio 
pretendido pela família de Fen’Nó obedecia as regras matrimoniais Kaingang, 
em que se considera o sistema de metades exogâmicas, ou seja, indivíduos per-
tencentes à metade Kamé devem se casar com alguém que seja Kairu, seguindo a 
cosmologia5 Kaingang de complementariedade, ou se tratava de um matrimônio 
arranjado sob outra ótica. Escolheu se casar com João Maria da Veiga, com quem 
teve sete filhos.

Segundo Janete da Veiga, sua avó transmitia diversos conhecimentos à fa-
mília, estendendo-os, em inúmeros momentos, aos demais que faziam parte da 
comunidade. Além disso, a neta recorda-se que Fen’Nó desenvolvia várias ativi-
dades, como trabalhar na roça, fazer artesanato (que seu avô depois vendia para 
os colonos), ser a parteira da comunidade – “era parteira fina6” (Angelina Fernan-

5  Historicamente, os Kaingang ocupavam a região que compreende os atuais estados de São Paulo, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De acordo com Nacke (2007, p. 35), “os Kaingang como outros grupos 
da família linguística Macro-Jê, organizam sua sociedade em metades exogâmicas, denominadas Kamé e 
Kairu”. A organização social dualista preserva relações assimétricas e complementares. Esses elementos pró-
prios da cultura Kaingang operam de modo significativo em diversos aspectos da vida do sujeito Kaingang. 
Assim, temos que considerar que experimentam valores, normas, modos de organização e leituras de mundo 
específicos.
6  Adjetivo dado à Fen’Nó por Angelina Fernandes (91 anos, atualmente a pessoa com mais idade que mora 
no Toldo Chimbangue, é mãe de Idalino Fernandes, que foi Cacique do Toldo Chimbangue), referindo-se à 
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des), e manipular e receitar ervas medicinais. Essas práticas e saberes Kaingang 
são aspectos que demarcaram a atuação de Fen’Nó para além da luta política pelo 
território. São ciências ancestrais que a colocavam como uma grande sábia da 
comunidade, e lhe conferiam respaldo ao longo de sua trajetória de vida e de luta. 

 A imagem e as narrativas da Fen´Nó ficaram registradas no filme de Penna 
Filho “Féndô Tributo a uma Guerreira”, no qual é possível acompanhar a versão 
da protagonista7 sobre a experiência do Chimbangue e sua história de vida, de 
acordo com sua fala: “A gente vivia na mata, me criei com a onça. O tigre era 
meu vizinho. Não tinha medo. Comi até carne de tigre”.8 Ela mencionou que 
nasceu no mato, que sua mãe a trouxe enrolada no vestido. Explica ainda que 
suas avós cortaram e enterraram o umbigo na terra. Para os Kaingang, o lugar 
onde o umbigo foi enterrado é considerado um espaço sagrado. As narrativas9 de 
Fen’Nó sobre o passado foram expressas com nostalgia. Falou da abundância dos 
pinheiros e de como era prazeroso comer uma sapecada10 de pinhão no mato. Ela 
comparou a presença do pinheiro no passado com a presença dos eucaliptos no 
presente. Evidenciou também a abundância do passado em relação à escassez do 
presente. Os rios eram piscosos, todos se banhavam nele. Lembrava-se da quan-
tidade de taquara que havia no Chimbangue e a ausência da mesma no presente. 
Denunciou, além disso, o uso do “veneno” e dos agrotóxicos por parte dos bran-
cos, fato que considerava causar malefícios a todos.

Segundo Janete da Veiga, a avó tinha uma sintonia muito forte com a natu-
reza: “Acreditava na força da natureza”. Ela tinha sensações, presságios, lia men-
sagens nos cantos dos pássaros. “Quando o pássaro cantava, ela dizia vai acon-
tecer tal coisa... Escutem, ele tá cantando! Vai acontecer uma coisa ruim! Ela 
ouvia coisas que a natureza queria falar.” Lembrou que a avó mencionava sobre 
os “guias” que a visitavam e avisavam sobre uma possível doença. Isso geralmente 
atemorizava a neta, especialmente quando se tratava de mau presságio.  Fen’Nó 
ensinava sobre a relação entre as fases da lua e a plantação. Explicava que quando 
aparecia um círculo ao redor do sol era sinal de que teria tempo seco. Já quando 

qualidade com que Fen’Nó desempenhava a função de parteira.
7  Essas informações foram abordadas por Savoldi (2017).
8  Filme de Penna Filho. As falas da Fen’Nó foram transcritas do Filme.
9 Idem.
10  O pinhão era assado na brasa do fogo feito no chão.
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o círculo se formava ao redor da lua significava sinal de chuva. O comportamen-
to dos animais e das aves também informavam sobre as condições do tempo. 
Fen’Nó prescrevia chás, orientava os moradores sobre o uso das plantas. Sempre 
recomendava o uso de plantas para fazer banhos. Janete lembra que ela lhe indi-
cava banho com alfavaca.

O tempo da luta

O processo de avanço da frente colonizadora sobre as terras do Toldo 
Chimbangue foi empreendido pelos irmãos Trentin a partir de 1948 e se carac-
terizou como um período de ameaças e violências na tentativa de expulsão dos 
Kaingang que moravam no local. D’Angelis (1984) relata que, durante o perío-
do, houve a destruição de plantações e árvores frutíferas, e inclusive, o incêndio 
de algumas moradias de famílias Kaingang. Ainda de acordo com o autor, “por 
volta de 1955-56 novas queimas de casas indígenas ocorreriam, como o rancho 
do casal Ana da Luz Fendô e João Maria Justino da Veiga, porém essas novas 
queimas de ranchos já são nas encostas, obrigando os indígenas a buscar abrigo 
na margem do Irani” (D’ANGELIS, 1984, p. 71). 

A luta pela recuperação da terra no Toldo Chimbangue ocorre em paralelo 
à formação e à afirmação do movimento indígena em nível nacional na década 
de setenta do século passado. Movimentos sociais, nesse sentido, correspondem 
ao que Jasper (2016) denomina como “esforços persistentes e intencionais para 
promover ou obstruir mudanças jurídicas e sociais de longo alcance, basicamen-
te fora dos canais institucionais sancionados pelas autoridades” ( JASPER, 2016, 
p. 23).  Esse movimento, no Chimbangue, aconteceu no início da década de 
1980, inaugurando um novo modelo de demarcação de terras indígenas no Bra-
sil, conforme Brighenti (2012)11, e se tratou da primeira comunidade indígena 
no Brasil que conseguiu recuperar terras que estavam sob a posse dos agriculto-
res, munidos de títulos de propriedade. 

11  A tese de Brighenti (2012) é uma importante referência para compreendermos o processo de disputa 
fundiária no Toldo Chimbangue. O argumento que trata da singularidade desse episódio também é utilizado 
por Savoldi (2017) em seu trabalho biográfico sobre Fen’Nó. A ideia de Brighenti é utilizada também neste 
estudo, pois revela um aspecto importante da luta Kaingang no Toldo Chimbangue e sua dimensão nacional, 
fato que confere também maior visibilidade a atuação política de Fen’Nó. 
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O início da luta pela terra nos primeiros anos da década de 1980, corres-
ponde ao período em que se constatam inúmeros momentos de tensão e con-
flitos, Laudelina da Veiga e Janete da Veiga relatam casos de violência que os 
agricultores cometiam contra os Kaingang: “nós não podíamos dormir à noite, 
porque eles rolavam pedras enormes para cima dos barracos, tínhamos que fazer 
vigília”. Mencionam também que tinham medo de andar sozinhos, principal-
mente as mulheres, diante das constantes ameaças. 

A luta entre Kaingang e agricultores inaugura um movimento de oposição 
não somente entre ambos, mas também entre setores da sociedade regional, que 
configuraram as redes de apoio aos respectivos grupos. Brighenti (2012) afirma 
que a rede de apoio aos Kaingang do Toldo Chimbangue foi determinante para 
a conquista da terra, e foi articulada entre “pessoas e entidades não indígenas e 
de indígenas de outras comunidades e povos [...] buscaram apoio do movimento 
indígena regional e nacional” (BRIGHENTI, 2012, p. 488). Os agricultores, 
por sua vez, contavam com apoio de políticos e setores empresariais. Conforme 
laudo antropológico de identificação do Toldo Chimbangue, “o que fica expli-
cito é que as relações entre índios e brancos nunca foram relações simétricas ou 
igualitárias, mas relações que se caracterizam pela dominação do colonizador” 
(LANGE; NACKE; BLOEMER, 1984, p. 54). 

O conflito ia tomando proporções cada vez mais complicadas e, conforme 
o processo ia se arrastando, sem resolução por parte das autoridades, a tensão 
entre agricultores e indígenas aumentava. Na intenção de pressionar as autorida-
des e os legisladores para a resolução do conflito, os Kaingang, no ano de 1984, 
organizaram uma comissão formada pelos Kaingang do Toldo Chimbangue, in-
dígenas de outros povos e regiões e indigenistas ligados à igreja católica, que em-
preenderam uma série de atos e manifestações em apoio à causa Kaingang. Esse 
episódio foi noticiado como “a marcha pela terra” e, de acordo com o periódico 
Porantim n.58, edição de janeiro/fevereiro de 1985, tinha a intenção de não ape-
nas “chamar a atenção da sociedade nacional e das autoridades para um iminente 
massacre contra os Kaingang”, mas também pedir “urgência na definição da área 
indígena”. Segundo as informações noticiadas, a marcha passou pelas capitais do 
Sul do Brasil e, em dezembro de 1984, chegou à Brasília.

Em 1985, outra ida à Brasília, novamente para pressionar as autoridades, 
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fez com que Fen’Nó passasse três meses na Capital Federal. As memórias de 
Fen’Nó quanto a esse processo foram expressas no documentário de Penna Filho 
(2000). Nesse documentário, Fen’Nó conta sobre o tempo em Brasília, “fiquei 
uma semana dentro do prédio da FUNAI, eu dizia: eu não saio daqui. E dormia 
em cima do sofá, com os meus filhos, eu não saí, eles queriam mudar nós de lugar, 
eu disse: não, eu vim para dormir aqui” (FEN’NÓ; PENNA FILHO, 2000). 
Ainda de acordo com o documentário, as idas à Brasília eram momentos em que 
os Kaingang cobravam das autoridades agilidade para a resolução do conflito, 
pois a situação ficava cada vez mais tensa e perigosa.

Os Kaingang do Toldo Chimbangue consideram Fen’Nó como a principal 
liderança no primeiro12 processo de luta pela terra, conforme relata Janete da 
Veiga “todas as viagens que fizeram para o Rio Grande do Sul, para Florianópo-
lis e para Brasília, ela sempre ia junto, ela era a principal figura, o pessoal vinha 
conversar e ela ajudava a organizar, ela escolhia quem eram as pessoas que iriam 
junto”. O reconhecimento à liderança de Fen’Nó foi evidenciado também no re-
latório de viagem ao Toldo Chimbangue nos dias 10 e 11 de agosto de 1985, ela-
borado pelo procurador geral da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Álvaro 
Reinaldo de Souza no qual foi realizado uma descrição da situação do conflito 
no Chimbangue. O relatório menciona que “os índios através de suas lideranças 
(Angelin Gandão, Gentil, Dona Ana – a liderança mais respeitada) não aceitam 
qualquer outra solução que não seja a demarcação da área, estando dispostos a 
morrer por isso” (FUNAI, 1985). Ou seja, a liderança de Fen’Nó foi destacada 
no relatório como a mais respeitada entre os nomes citados.

Em entrevista ao Jornal de Brasília no dia 12 de junho de 1985, Fen’Nó 
afirmou que “vamos demarcar nossas terras com as próprias mãos se até o dia 14 
deste mês o Governo Federal não publicar decreto criando nossa reserva” ( JOR-
NAL DE BRASÍLIA, 12/06/1985). Ainda de acordo com as informações con-
tidas na matéria, há o destaque para a informação do Grupo de Trabalho In-

12  A Luta pela Terra no Toldo Chimbangue ocorre em dois momentos distintos. O primeiro se refere ao 
início do movimento, a reorganização do grupo Kaingang – já que muitos haviam deixado o local a medida 
em que a colonização avançava sobre suas terras –, a articulação política e mobilização de apoio externo, 
diálogo e cobranças junto aos órgão públicos – FUNAI e Ministério do Interior –, esse período (1979-1985) 
resultou na demarcação em 1986 de 988 hectares – Toldo Chimbangue I, cerca da metade do que era reivin-
dicado pelos Kaingang. O segundo processo, ocorre a partir desse momento, com a intensão de conquistar o 
restante do território que já havia sido identificado como de ocupação Kaingang. A resolução do conflito se 
estende até 2002 com a demarcação de mais 954 hectares – o Toldo Chimbangue II. 
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terministerial, que foi encarregado de definir as terras indígenas, formado pelo 
Ministério do Interior, FUNAI e Ministério da Reforma e Desenvolvimento 
Agrário, que, conforme a reunião do dia 30 de maio de 1985, “reconheceu como 
de posse imemorial dos índios, a área de 1885 hectares do Toldo Chimbangue, 
ocupada por 160 famílias de colonos”. No entanto, o Governo ainda protelava a 
demarcação. Outra preocupação mencionada por Fen’Nó, na respectiva matéria, 
era sobre o reassentamento dos colonos que também havia sido prometido pelo 
Governo, e que até aquele o momento não havia ocorrido.

As narrativas de moradores do Toldo Chimbangue demonstram que 
Fen’Nó era dona de grande sabedoria. De acordo com Janete da Veiga, Fen’Nó 
era uma grande liderança para os Kaingang: “ela cobrava bastante a questão de 
organização, de reunir o pessoal para conversar, ela estava sempre junto, e quan-
do faziam as reuniões ela sempre estava ali dizendo como era para fazer as coisas”. 
Essa liderança lhe foi confiada pelos Kaingang, muito provavelmente por ela ser, 
no momento da luta pela terra, uma das mais velhas (Kofá)13, o que, no universo 
indígena, também corresponde a sabedoria. 

Conforme as narrativas de Paulina Antunes e Janete da Veiga, fica eviden-
te que no passado, conversar com os “velhos” era a melhor forma de aprender. 
Eles consideram os anciãos a principal fonte de conhecimento, como relembra 
Paulina: “os velhos sabiam mais a história, eu sei um pouco das histórias porque 
quando eu era pequena, a tia Da Luz (Fen’Nó) ia perto do fogo, e entre os velhos, 
eles ficavam conversando, contando as histórias deles, e a gente ficava escutando. 
E aquilo lá eu guardei!”.

A fala de Paulina denota a importância das “histórias dos velhos”. De acor-
do com Brighenti (2012), ouvir essas histórias também se constituiu em uma 
estratégia do grupo de trabalho do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), 
no apoio à causa dos Kaingang. Essa reconstituição por meio das histórias seria 
capaz “de sustentar a existência da comunidade indígena e demonstrar como te-
ria ocorrido o processo da perda da terra. As informações empíricas eram encon-
tradas, geralmente, entre os moradores mais velhos do grupo” (BRIGHENTI, 
2012, p.476), nesse sentido, Fen’Nó era fundamental, pois era a Kofá mais velha 
do Chimbangue.

13  Termo Kaingang usado para denominar os anciãos. 



321

Adiles Savoldi e Andreza Bazzi

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

O processo administrativo de demarcação da área indígena ocorreu por 
meio do Decreto 92.253 e publicada no Diário Oficial da União em 30/12/1985, 
demarcando 988 hectares – Toldo Chimbangue. O documentário de Penna Fi-
lho (2000), sobre a história de Fen’Nó, expressou a importância da conquista da 
terra para a comunidade Kaingang, “aqui é do Kaingang, para eles criar os filhos 
deles” (FEN’NÓ; PENNA FILHO, 2000), remetendo a um sentido de bem es-
tar para as gerações futuras, refletindo a territorialidade14 Kaingang, em que a ter-
ra é condição para que possam viver suas tradições e reproduzir seu modo de vida.

Após a conquista da primeira parte da área do Toldo Chimbangue, a luta 
seguiu para que se efetivasse a demarcação do restante do território reivindicado 
pelos Kaingang, e já identificado pelo grupo de trabalho formado pela FUNAI. 
As lutas pela regulamentação da segunda parte da área não cessaram. Fen’Nó 
participava das reuniões, dava ideias, mas advertia: “a partir de agora, os jovens 
é que tem que ir, as pessoas mais novas”. Janete da Veiga mencionou que sua avó 
incentivava e motivava os jovens justificando a importância do envolvimento 
destes na luta pelos direitos indígenas, pois Fen’Nó já esboçava o cansaço relativo 
ao peso anos e das batalhas vividas. 

De acordo com Paulina Antunes, durante o primeiro processo de luta pela 
terra, todas as decisões passavam por Fen’Nó: “todos respeitavam muito ela [...] 
era ela que dizia o que tinha que fazer”. Essas narrativas evidenciam a força da li-
derança de Fen’Nó. Ela foi uma referência para os Kaingang do Toldo Chimban-
gue e tem inspirado outras atuações, tanto de mulheres e de homens indígenas, 
quanto de não indígenas. Em 1999, no dia Internacional da Mulher, Fen’Nó foi 
homenageada na Câmara Municipal de Chapeco. O reconhecimento foi justi-
ficado pela contribuição dela na construção do município. Em 2004, foram os 
moradores da T.I. Toldo Chimbangue que realizam a homenagem, solicitando a 
mudança do nome da Escola Indígena de Ensino Fundamental Irani para Escola 
Indígena de Ensino Fundamental Fen’Nó. O nome da escola foi uma forma de 
perpetuar o seu legado para as próximas gerações (SAVOLDI, 2017, p. 09).

14  A territorialidade em Haesbaert (2004) é entendida como algo abstrato, que “existe enquanto imagem 
ou símbolo de um território”, ou seja, diz respeito às diversas percepções que pode existir referente ao poder 
exercido sobre o território. Nesse sentido, “as territorialidades também são forjadas socialmente, ao longo do 
tempo, em um processo relativo de enraizamento” (HAESBAERT; LIMONADE, 2007, p. 47). Em outras 
palavras, tem a ver com o sentimento de pertencimento dos diversos grupos sociais, culturais, políticos ou 
econômicos.
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 Outro fator que denota o reconhecimento à luta de Fen’Nó pela Terra In-
dígena Toldo Chimbangue é a existência no município de Chapecó, de um Co-
letivo Feminista, que, em homenagem a ela, denomina-se, “Coletivo Feminista 
Fen’Nó”.  De acordo com Liége Santin e Aline Ogliari, integrantes do Coletivo: 
“Dona Ana Fen’Nó é um ícone da luta indígena, não só do oeste catarinense, 
mas do Brasil”.

Fen’Nó segue reconhecida pelos Kaingang do Toldo Chimbangue como 
uma grande liderança, sendo responsável pela conquista do território. Inspirou 
novas lutas e ações de toda a comunidade do Toldo Chimbangue, e hoje é reve-
renciada por diferentes povos indígenas no Brasil. De acordo com o cacique do 
Toldo Chimbangue Idalino Fernandes a Fen’Nó é um exemplo para os Kain-
gang: “Dona Ana para nós continua viva. Ela deixou a herança da conquista 
da terra para o povo dela. Ela é uma pessoa que é lembrada a todo momento.” 
(Cacique Idalino Fernandes).

De acordo com Savoldi (2017), a história da Fen’Nó tomou proporções 
distintas das mulheres do seu tempo e da sua sociedade, na medida em que sua li-
derança ocupou lugares sociais que eram “naturalizados” como masculinos. Nas 
referências a ela atribuídas é comum a menção ao fato que seu comportamento 
foi inédito, como por exemplo, na narrativa expressa no filme sobre sua história: 
“ela é um caso raro de liderança feminina entre os índios”15. Ela foi rara, descons-
truiu lugares e posições sociais e políticas, sem deixar de ser a “mãe de todos16”, 
ocupou um dos lugares públicos mais significativos no embate político da luta 
pela terra.

Algumas considerações finais

A recuperação da terra do Toldo Chimbangue foi marcada pela organização 
e pela luta dos Kaingang e de grupos aliados indígenas e não indígenas. A expe-
riência trouxe o embate de visões e divisões de mundo nesse contexto de interação 

15  Narrativa sobre Fen’Nó no Filme - “Féndô Tributo a uma Guerreira”. A grafia do nome da protagonista, 
no filme, foi grafada em português Féndô, conforme a pronúncia. Adotamos a grafia em Kaingang para 
referenciar a Fen’Nó.
16  Expressão usada pelos Kaingang do Toldo Chimbangue para se referir a Fen’Nó.
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social, política e econômica. O processo colonial expropriou, dividiu e extraviou 
os Kaingang que haviam inicialmente se refugiado às margens do Rio Irani. A 
organização do movimento pela recuperação da terra reuniu parte dos moradores 
pioneiros que haviam se espalhado, e fortaleceu a identidade indígena.

As lideranças indígenas incentivadas pelo movimento indígena nacional e 
por outros grupos de apoio empreenderam uma série de ações para denunciar as 
formas de opressão e de expropriação as quais foram submetidos. Apresentaram 
argumentos e fatos na comprovação da presença imemorial na área em litígio. 
Dentre as lideranças, o destaque coube a Ana da Luz Fortes do Nascimento a 
Fen’Nó que de modo singelo e simples soube conduzir as demais lideranças na 
luta pela terra e pela vida. 

Fen’Nó deixou um legado, seja no exemplo de vida, de coragem, de força 
e de liderança, seja na ternura representada na figura da “mãe de todos”. Para os 
Kaingang do Toldo Chimbangue, ela é reconhecida como um tronco do qual 
todos descendem e, inspirados nela, acreditam que depois dos períodos de ad-
versidade precisam reunir as forças para brotar.
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Fen’No, liderança 
Kaingang na luta pela 
terra no Sul do Brasil, 
trabalhando na roça. 

Fonte:
Acervo pessoal de 
Laudelina da Veiga.



“Pedro Alvarez Cabral quando descobriu o Brasil já havia um Brasil, 
ele descobriu o índio dentro do Brasil. Então, esse Brasil era inteiri-
nho do índio, hoje tem só um punhadinho de terra e ainda os bran-

co querem tomar. Eu acho que não podemo entregar isso aí nem 
que corra sangue nisso daí, não vamo entrega de jeito nenhum.” 

(Ângelo Cretã, 1979).

Ângelo dos Santos Souza Cretã nasceu em 12 de dezembro de 1942, 
no Posto Indígena Cacique Capanema, em Mangueirinha, Sudoeste do Paraná.  
Era filho da índia Balbina da Luz Abreu dos Santos e do não índio Gentil José de 
Souza Pinto. Sua avó materna era filha do major indígena Antonio Joaquim Cre-
tã que fez o acordo com o diretor da Colônia Militar de Chopim para receber 
em terras pelos trabalhos realizados pelos indígenas à Colônia Militar do Cho-
pin . Tal acordo deu origem à Reserva Indígena de Mangueirinha. Ângelo Cretã 
foi criado fora da aldeia indígena pelo cunhado de sua mãe, Seu João Antônio de 
Morais, “branco” e agricultor que tinha estreita relação com os indígenas. Com 
cerca de vinte anos de idade Ângelo voltou a viver na aldeia de Mangueirinha, 

Angelo Cretã - de cacique a primeiro 
vereador indígena do Brasil:

a consolidação de um líder na luta pelas 
terras indígenas no sul do país

Eduarda Bertuol

XII
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nos tempos em que se estabeleciam as arbitrariedades e autoritarismo do Serviço 
de Proteção aos Índios (SPI)1 em relação aos indígenas. (CASTRO, 2011).

A tensão no conflito entre a Madeireira Slaviero e os indígenas pela terra 
em Mangueirinha no final da década de 1970 aumentava na medida em que os 
índios articulavam-se com maior intensidade contra a intrusão de suas terras. 
Essa situação repercutia em ações físicas violentas entre as partes. Lombardi e 
Nakamura afirmam que, além do processo judicial sobre a área em litígio tam-
bém houve, durante esse período, vários confrontos armados entre as partes e 
que existia uma “[...] evidente pressão sobre todos que desenvolvem um trabalho de 
proteção aos interesses indígenas” (p. 53).

O acidente (ou assassinato) que vitimou Ângelo Cretã aconteceu no dia 22 
de janeiro de 1980. Ele dirigia um carro (fusca) quando voltava de uma reunião 
com os Guaranis na aldeia da Palmeirinha e, em uma curva, encontrou outro veí-
culo parado e abandonado no meio da pista. Pensando tratar-se de uma embos-
cada tentou realizar uma ultrapassagem perigosa e acabou colidindo com uma 
carreta. Cretã foi a única vítima fatal do acidente em que sofreu várias fraturas, 
foi hospitalizado e faleceu no dia 29 de janeiro de 1980. Em relação à morte de 
Ângelo Cretã há muitos pontos obscuros sobre as circunstâncias envolvendo o 
acidente. Dois inquéritos foram realizados, e em ambos foi concluído que se tra-
tava de acidente de trânsito sob a alegação de que não haveria provas necessárias 
para caracterizar uma emboscada ou homicídio. Porém, as suspeitas de tocaia es-
tão presentes nos discursos dos indígenas, sendo recaídas principalmente sobre 
grupos de fazendeiros intrusos, posseiros expulsos e a Firma Slaviero & Filhos 
S/A. (CASTRO, 2011).

Na sua fala para o cineasta Zelito Viana no documentário “Terra dos Ín-
dios”, produzido em 1979, Ângelo Cretã, meses antes de sua morte, é enfático ao 
se referir ao problema agrário da Terra Indígena de Mangueirinha: 

1    Em 1910 foi criado o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN) 
com objetivo de prestar assistência aos índios e trabalhadores rurais, mas já em 1918 passa a chamar-se 
Serviço de Proteção ao Índio. Sob a direção de Marechal Candido Rondon esse órgão foi criado a partir de 
diretrizes positivistas, acreditando ser papel do Estado proteger os indígenas no processo de evolução porque 
esses não teriam capacidade de se autogerir. A partir da política desenvolvimentista de modernização adotada 
durante a ditadura militar no Brasil o SPI, seguindo nessa mesma linha, tornou-se antro de ações contra os 
indígenas, efetuando várias violações contra esses povos, entre eles o esbulho das suas terras, o extermínio dos 
povos e a tortura. (SANTOS, 2016)
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Quem se considera dono daquilo ali é o Slaviero mas o dono mes-
mo é nóis, índio aqui de Mangueirinha. Então nós vamos avançar 
lá e vamos tomar aquela, que não é possível, é nossa terra. Assim 
como nós conseguimos ganhar aquela questão lá do Rio das Co-
bras que era perigosamente, nós ganhamo isso muito fácil.

Essa era a posição tomada por Cretã sobre o conflito, o que demonstra 
como ele agia energicamente contra a intrusão da terra indígena, falando aberta-
mente sobre as injustiças cometidas aos indígenas de Mangueirinha e apoiando 
a retomada das terras pelos próprios indígenas, como já tinham feito em Rio das 
Cobras, sem esperar pela decisão legal ou o apoio do Estado que se encontrava 
omisso quanto à resolução do problema. Pelo que os relatos e as fontes indicam, 
esse teria sido o motivo pelo qual Angelo Cretã era alvo de constantes ameaças e, 
mais tarde, foi propriamente vitimado. 

A intimidação e ameaças contra a vida de lideranças indígenas eram reali-
zadas pelos inimigos e contrários às causas indígenas na tentativa de desarticular 
o movimento. Cretã e outras lideranças recebiam muitas ameaças tendo em vista 
que: “No caso específico das desintrusões no sul, o exemplo de índios organizados e 
lutando por suas terras, incomodava tanto setores do governo, como grileiros, ma-
deireiros, fazendeiros e políticos locais” (CASTRO, 2011, p. 140). 

A morte de Cretã, em tese, favorecia esses sujeitos e era conveniente e van-
tajosa em relação à luta por aquela terra. Mas, como o ambiente era tenso e as 
ameaças e pressões vinham em muitos sentidos, índios contemporâneos de Cre-
tã não conseguiam ter clareza sobre quem teria sido o mandante do crime pois 
como afirma Castro (2011), uma coisa é a intimidação verbal e outra, bem dife-
rente, é a efetivação de um assassinato. 

Mesmo não tendo solução legal e os inquéritos concluírem que se tratava 
de um acidente de trânsito, os índios e os que os apoiavam estavam convictos em 
afirmar que o acidente se tratou de uma emboscada armada contra Angelo Cre-
tã. Isso é possível perceber em um informativo produzido pelo CIMI e ANAÍ 
denominado “pela devolução das terras dos índios” de 1980. Nesse documento 
as entidades expressam várias vezes essa versão dos acontecimentos: “No dia 30 
de janeiro o cacique Kaingang Ângelo Cretan, ameaçado várias vezes de morte pelos 
jagunços de grandes proprietários de terra, foi assassinado no Sudoeste do Paraná”. 
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E que: “A morte de ÂNGELO CRETAN não foi um mero acidente de trânsito”. 
O setor jovem e o setor feminino do Partido do Movimento Democrático Bra-
sileiro se expressaram com mais severidade sobre esse acontecimento relatando a 
morte de um camponês no nordeste que foi queimado em razão de conflitos de 
terra e acusando diretamente que: “[...] os ladrões de terra não tiveram coragem de 
queimar o companheiro Ângelo Cretan. Esconderam-se atrás das caras de jagunços 
mandados, que armaram a tocaia. Querem passar um assassinato covarde por aci-
dente. Mas nós sabemos que não foi acidente e exigimos punição para os criminosos” 
(CIMI, p. 11).

Em razão do longo processo de luta pela terra em Mangueirinha e pelos 
eventos trágicos no percurso dessa luta, tendo já vitimado Ângelo Cretã e, pos-
teriormente, Norberto Gabriel, líder Guarani, algumas entidades reunidas na 
33ª reunião nacional da SEPC sensibilizaram-se pela luta Kaingang e Guarani 
e lançaram na cidade de Salvador em 13 de julho de 1981 o Comitê Nacional 
Pró-Mangueirinha Indígena, mostrando assim a repercussão do conflito agrário 
do Sudoeste do Paraná e evidenciando a movimentação da sociedade nacional 
em apoio aos indígenas (COMITÊ PRÓ MANGUEIRINHA). 

Outro documento que demonstra isso é a edição do informativo “pela de-
volução das terras dos índios” citada acima, que convida para o ato público “pró-
-mangueirinha indígena” em 29 de fevereiro de 1980, um mês após a morte de 
Ângelo.  O nome “CRETAN” já aparece ocupando a primeira página inteira, 
mostrando porque e para que se objetiva o próprio livreto e o ato público. O do-
cumento explicita os desdobramentos e a forte indignação com a recente morte 
do Cacique Angelo Cretã, se configurando como protesto a esse acontecimento 
que resulta em um novo fortalecimento no movimento.  No livreto constam 
textos escritos por várias entidades da sociedade, como Centros de Pesquisa, 
Associações, Órgãos Estudantis e Comitês, em apoio à luta dos indígenas de 
Mangueirinha e em repúdio à morte de seu mais expoente líder (DOPS, 1981).

Isso evidencia a repercussão da resistência indígena e a movimentação da 
sociedade em apoio a eles. Julgavam que caberia a todas as entidades ligadas às 
lutas populares: “[...] prestar o mais irrestrito apoio à luta deste povo, e prantear, 
homenagear e seguir o exemplo de líderes como Ângelo Cretan, que nos deixa, a 
todos, uma lição de objetividade coragem no combate a um inimigo que – não nos 
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enganemos – é comum a todos.” (p. 8). E, nessa mesma lógi-
ca, acreditavam que as lutas indígenas tiveram sua origem na 
aliança que ocorreu entre o governo do Paraná e poderosos que 
exploravam essas populações, denominados de “traidores do 
povo”, afirmam que: “[...] unidos contra estes inimigos é que te-
mos que lutar.” (DOPS, 1980, p. 9). A partir do que é possível 
perceber por meio desse documento, existia uma identificação à causa indígena 
pelos órgãos e entidades que assinavam e se manifestavam via esse informativo. 
Buscavam engajar esses setores e torná-los sensíveis à luta indígena pela terra uti-
lizando a figura e o simbolismo do líder Ângelo Cretã, mostrando-o como uma 
das inúmeras vítimas do conflito fundiário brasileiro. 

O acidente e a morte de Angelo Cretã foi notícia na Rede Globo. Também 
transformou-se em um documentário exibido no Globo Repórter2 exibido em 
fevereiro de 1980. Na reportagem é relatado o histórico do conflito de terra em 
Mangueirinha e a situação atual de tensão em que viviam os indígenas. O aci-
dente também foi objeto de atenção, bem como as ameaças que Ângelo Cretã 
recebia, além de televisionar o funeral e o enterro deste. Na reportagem explora-
-se a comoção indígena e a revolta de todos em relação à morte do seu cacique. 
A reportagem foi transmitida em rede nacional demonstrando a importância e 
a influência que Ângelo Cretã tinha para a história de Mangueirinha e do sul do 
Brasil, dando maior visibilidade ao movimento e à repercussão da luta indígena 
pela terra. 

2  https://www.youtube.com/watch?v=yByU6eJDi9s.

Figura 1.
Livreto em 

apoio à luta dos 
indígenas de 

Mangueirinha.

Fonte:
DOPS, 1981.

https://www.youtube.com/watch?v=yByU6eJDi9s
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Grilagem e a luta pela retomada da
terra indígena de Mangueirinha 

Na história do povoamento do Paraná consta que indígenas da etnia Kain-
gang refugiaram-se das investidas dos primeiros colonizadores dos campos de 
Guarapuava e Chagú nos campos de Palmas. Nesse território permaneceram par-
cialmente isolados até a instalação da Colônia Militar do Chopin (criada por 
decreto em 1859 e fundada em 1882) que acabou com o isolamento desses indí-
genas. Em reconhecimento aos serviços que os índios Kaingang, chefiados pelo 
cacique Antonio Joaquim Cretãn, prestaram para a implantação dessa Colônia 
Militar e por não terem aceito pagamento em papel moeda, o Governo do Paraná 
determinou por meio do Decreto nº 64 (de 02/03/1903) a reserva de uma área 
de terra a esses indígenas. Segundo a antropóloga Cecília Maria Helm, a ocupa-
ção desses indígenas nessa área reservada, remete pelo menos ao ano de 1814: 
“[...] conforme relatam as fontes e está registrado na história oficial do Paraná e na 
memória dos Kaingang e Guarani de Mangueirinha” (HELM, 1996, p. 7).

No Estado do Paraná houve muitos problemas agrários em relação à grila-
gem de terras indígenas já concedidas, principalmente a partir do acordo firmado 
em 18 de maio de 1949 entre o então governador do Paraná Moysés Lupion e o 
Ministro da Agricultura Daniel Serapião de Carvalho, representante do Governo 
Federal. Esse documento afirma que as terras indígenas no Paraná estavam irregu-
lares e que era necessária a sua reestruturação, sendo seu objetivo a regularização 
dessas terras. O critério que seria adotado para essa reestruturação seria de 100 
(ha) por família indígena de cinco pessoas mais 500 (ha) para o Posto Indígena; 
o restante do território seria tratado como terra devoluta e usada para fins de co-
lonização.  O acordo atingiu seis áreas indígenas sendo: Apucarana, Queimadas, 
Ivaí, Faxinal, Rio das Cobras e Mangueirinha (NOVAK; MOTA, 2016).

A partir desse acordo entre Estado e União alienou-se dos indígenas de 
Mangueirinha 8.975 dos 16.375 hectares que o Decreto 64 lhes havia destina-
do. Moysés Lupion doou-as à Fundação Paranaense de Colonização e Imigração 
(FPCI). Esta se comprometeu, a partir de uma “Escritura Pública de Sinal para 
Preferência de Aquisição 5 de Terras” lavrada no 3º tabelião de Curitiba, a ven-
der parte das terras a um grupo de 30 pessoas - todos esses foram representadas 
por Oswaldo Forte, na qualidade de procurador - o qual era industrial e também 
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pretendente comprador, aponta Emilio Garrastazu Médici (então chefe do Ser-
viço Nacional de Informação) em seu relatório destinado ao General de Brigada 
Jayme Portella de Mello, Secretário Geral Do Conselho de Segurança Nacional 
sobre a Grilagem de terras indígenas no Paraná, em meados de 1968 (SERVIÇO 
NACIONAL DE INFORMAÇÃO, 1968). 

Segundo o Relatório de Médici, em 1960 foi transcrita a escritura definiti-
va já com o trabalho de agrimensura da FPCI e ex Serviço de Proteção ao Índio 
feito, com o total de 3.707 alqueires que correspondem à parte “C” da colônia 
“K” de Mangueirinha. Esses compradores que se comprometeram à prática de 
criação de gado tinham, quase todos, profissões liberais, sem ligação com essa 
atividade, e residiam em União da Vitória. A partir dessa escritura definitiva de 
venda das terras o ex SPI interpõe um Interdito Proibitório sobre a área aliena-
da por ser a ocupada pelos indígenas de Mangueirinha. O oficial de Justiça não 
conseguiu localizar os 20 novos proprietários a quem Médici havia indiciado 
que, a partir dos fatos: “[...] sugerem tratar-se de ‘FANTASMAS’ ou pessoas já 
falecidas”. (Fl.09, p. 371) Em 1961 nova escritura é lavrada denominando-se a 
área de “parte B da Colônia K de Mangueirinha”, mudança que deu vitória aos 
réus em relação ao Interdito do ex-SPI. Nesse mesmo ano começa-se a venda, 
primeiro dos pinheiros e madeiras de lei, depois da terra dos então compradores 
à firma F. Slaviero e Filhos S. A. Indústria e Comércio de Madeiras, madeireira 
da cidade de Ponta Grossa, representado no ato da venda pelo sócio Ercílio Sla-
viero. Os indígenas que viviam nas terras que passaram legalmente a F. Slaviero 
foram violentamente forçados a sair do território, sendo as casas incendiadas e as 
plantações destruídas (SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÃO, 1968).

Obtendo uma relação intensa com a terra, os Kaingang, povos indígenas 
constituintes da atual Terra indígena de Mangueirinha, lutaram por décadas 
para a recuperação de toda a parte do território usurpada pelo Governo do Para-
ná. Além do processo judicial sobre a área em litígio também houve confrontos 
armados entre as partes. O panfleto “Mangueirinha: a luta pela terra” formulada 
pela ANAÍ – Curitiba e Comitê Pró Mangueirinha dá ênfase à luta pela retoma-
da das terras, afirmando que os indígenas lutaram desde o início para isso, que 
justificavam a sua luta pela sobrevivência física do grupo e que, no enfrentamento 
direto nesse conflito, recebem ameaças, das quais já tinham duas vítimas fatais, 
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sendo “Paraguaio” (Norberto Gabriel Poty, líder Guarani) e o cacique Kaingang 
Angelo Cretã (em 1980) (COMITÊ PRÓ MANGUEIRINHA).

Judicialmente a briga pela terra continuava em andamento. Carlos Gemin 
& Outros, colonos (ou grileiros?) que afirmavam ter a posse legítima da terra, 
entraram com uma ação de interdito proibitório contra a Firma Slaviero e Filhos 
e a FUNAI, pressionada pelos índios também. A justiça chegou a dar ganho 
de causa à Firma Slaviero e Filhos em 1979, sendo que a FUNAI recorreu e só 
depois da construção do laudo antropológico realizado pela antropóloga Cecília 
Maria Vieira Helm foi possível decisão favorável aos indígenas e a devolução de 
suas terras que estavam muito deterioradas pela exploração feita pelos que esta-
vam ocupando as terras durante o período de alienação.

Como exposto, a luta dos indígenas Kaingang pela retomada do seu terri-
tório perdurou por mais de 40 anos desde a retirada dessas terras pelo Estado até 
a reversão da situação pelo viés jurídico seguido de restituição dos territórios aos 
indígenas, se estabelecendo dessa forma como um conflito agrário.

Para Baptista (2015): “Ângelo tinha discernimento que o seu povo havia 
sido prejudicado. E que o SPI em conluio com o governo do Paraná tinha 
negociado parte da Reserva Cacique Capanema. Como cacique Ângelo Kretã 
decide criar uma estratégia para retirar os intrusos da área negociada.” (p. 21). 
É a partir dessa visão que Cretã criou estratégias para a retomada das terras in-
dígenas e para a desintrusão da área em litígio, isso em um momento de inten-
sificação do movimento indígena no Sul do Brasil e reconhecimento de Ângelo 
como líder indígena dentro da aldeia e fora dela (com seu cargo como vereador, 
em Mangueirinha).

Cretã representou e é considerado o líder que liderou e fortaleceu a luta 
pela retomada das terras no Posto Indígena de Mangueirinha. Como possuía 
conhecimentos da cultura do seu povo Kaingang, de seus costumes tradicionais 
e da própria língua materna, e ao mesmo tempo das normas e dos sistemas polí-
ticos que caracterizam a sociedade não índia, ele pôde transformar valores sim-
bólicos em estratégias de luta,  firmando-se enquanto uma nova forma de líder 
indígena que, por meio desses saberes, legitimou o exercício da sua autoridade 
(CASTRO, 2011).

Antes do cacicado de Ângelo Cretã o posto indígena de Mangueirinha vi-
via sobre a subserviência e arbitrariedades impostas pelo então Serviço de Pro-
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teção ao Índio, representado, na aldeia, pelo chefe do posto. Os indígenas eram 
submetidos a trabalhos forçados em sua própria terra por meio das lavouras co-
letivas e do sistema do “panelão” e, aqueles que tentassem agir contra as medidas 
estabelecidas pelo Chefe do posto eram transferidos compulsoriamente para 
outros postos indígenas, suprimindo qualquer líder indígena. Foi nesse perío-
do que a chamada “terra do meio” foi cercada pela Firma Slaviero (CASTRO, 
2011). Esse sistema de vida repressivo ao qual estavam impostos os indígenas de 
Mangueirinha desarticula por si só praticamente qualquer manifestação política 
ou fortalecimento de um movimento de luta com base reivindicatória.  

Quando Cretã assumiu o posto de Cacique, esse cenário mudou. Durante 
a eleição para Cacique que até então não vinha ocorrendo, assumiu outra pos-
tura em relação ao Chefe do Posto exigindo uma articulação que favorecesse 
os interesses indígenas e proibindo ações que os prejudicassem, decretou-se a 
cessação da transferência compulsória, fim do “panelão”. Esse decreto permitia 
a liberação para que os índios trabalhassem fora da aldeia, suspensão dos arren-
damentos para não índios, melhoria na agricultura com beneficiamento para os 
índios. Por meio dessas medidas, ocorre um fortalecimento da autonomia indí-
gena e melhoria das condições de vida e política desses, criando um ambiente 
material, política e psicologicamente favorável para a luta pela terra. Segundo 
Castro (2011, p. 62) “Ângelo Cretã foi um dos expoentes da luta indígena contra 
as serrarias da FUNAI, em defesa das terras tradicionais e pela autonomia dos 
povos indígenas”, sendo eleito o primeiro vereador indígena do Brasil, em 1976. 
Sob a liderança desse Cacique e a partir das medidas tomadas por ele, que criou 
um novo cenário favorável à luta indígena, é que: “[...] os índios de Mangueirinha 
articularam-se ainda mais determinadamente para reaver suas terras e seus direi-
tos” (p. 61). 

Angelo Cretã era um líder energético e não cansava de reafirmar que a pos-
se daquelas terras era dos Kaingangs; que aquelas terras não foram dadas, mas 
conquistadas por meio de esforço, por seus antepassados, garantindo a eles a le-
gitimidade sobre ela. Isso estava presente no imaginário indígena, o que dava 
força ao movimento político de retomada dessas. No depoimento de Ângelo 
Cretã à antropóloga Maria Ligia Moura Pires em 1975, pode-se verificar essa 
compreensão:
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Então essa terra é comprada. O governo não deu pra nós. Naque-
las épocas, os meus avôs ganharam isso com honra. Isso não foi 
dado de presente, não. Isso aqui os meus avôs derramaram suor 
e sofreram para ganhar isto. Isto aqui é sagrado. Isso não foi uma 
coisa que o governo agarrasse e desse: - „Vocês fiquem com isso 
aqui que eu vou dar.‟ Por que daí não custava nada, mas os meus 
avôs ganharam e nós temos que teimar nisso enquanto somos vi-
vos, né. Por que é nosso mesmo (CASTRO, 2011, p. 51).

Esse posicionamento foi muito importante para dar legitimidade e força à 
luta indígena mesmo com a pressão contrária exercida pelos agentes do SPI e da 
FUNAI. 

Depois que seu irmão Agostinho Luís dos Santos, então Cacique, renun-
ciou por perceber que estava sendo coagido pelo SPI e cumprindo determinações 
que eram contrárias aos interesses indígenas, Ângelo Cretã assumiu a liderança 
da luta pela retomada de terras. A demanda judicial foi iniciada em 1974 por 
iniciativa de Ângelo Cretã em que foram vencedores. Porém em 1979 a Segunda 
Vara da Justiça Federal reverteu a decisão e deu ganho de causa à Firma Slaviero 
& Filhos  (CASTRO, 2011).

 Alguns dias antes de sua morte, Ângelo Cretã convocou os índios Kain-
gang de Chapecó (SC) e Nonai (RS) para ajudarem na retomada das terras gri-
ladas pelo estado em Mangueirinha, chamada de “Terra do Meio” e na expulsão 
da madeireira Slaviero dessas terras; esse movimento só aconteceu em meados 
da década de 1980. Porém o fato da reconquista só ter se concretizado depois da 
morte de seu líder mais proeminente não desqualificou a importância de Cretã 
para o movimento. O acontecimento trágico eternizou o líder e a sua reivin-
dicação, fortalecendo o movimento, como é possível perceber na fala do líder 
Guarani Norberto Potã Gabriel durante o funeral de Ãgelo Cretã: 

Nós agora estamos decididos inclusive unanimimente de retomar 
aquela terra, custe o que custar. Agora com essa morte dele, para 
nós é uma estrela que brilha, nós não vamos desanimar, vamos en-
frentar. Foi um líder verdadeiro que não se preocupava só com a 
nossa comunidade, mas por diversas comunidades do sul. Foi um 
grande homem que lutou, batalhou pelo bem estar do índio. Nós 
vamos continuar unidos, a grande exigência dele era essa, esse era 
o ensino dele: - “Vamos se unir minha gente, vamos seguir unidos 
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para não terminar. Vamos retomar o que é nosso”. E nós vamos 
retomar, nem que tenha que morrer mais gente (CASTRO, 2011, 
p. 147).

O primeiro vereador indígena do Brasil:
Cretã enquanto figura pública

Em 1976, em plena ditadura militar, ocorreram eleições municipais prati-
camente em todo o território nacional, excetuando em capitais e áreas de “segu-
rança nacional”, como nas regiões de fronteira. Nesse ano, Ângelo de Souza Cre-
tã se candidatou a vereador pela cidade de Mangueirinha, aceitando o convite de 
Miguel Arlei Reis, do então Movimento Democrático Brasileiro, que se opunha, 
na época, à ARENA (CASTRO, 2011).

Sua candidatura foi conturbada, sendo criticada e questionada pela opo-
sição que levantou debates sobre a própria cidadania de Cretã, sendo que esse 
era índio Kaingang e deveria estar sob tutela do Estado. Segundo Castro (2011) 
toda essa pressão, incluindo a do próprio chefe do posto indígena de Manguei-
rinha, Isaac Bavaresco, direcionada ao então cacique Kaingang fez com que esse 
pensasse em desistir de concorrer a vereador e fizesse um recuo estratégico para 
conseguir se defender dos ataques direcionados a ele por políticos influentes e 
até pelos próprios dirigentes da FUNAI. Porém, apesar de toda a pressão sua 
candidatura foi homologada e iniciada sua campanha que, mais tarde lhe conce-
deria o título de primeiro vereador indígena do Brasil. Castro nos traz elementos 
para entender a repercussão e a importância que teve esse processo iniciado por 
Ângelo Cretã no cenário nacional em relação à luta e ao reconhecimento dos 
povos indígenas:

Neste episódio à condição de tutelados da FUNAI a que estavam 
submetidos os índios brasileiros, independente de seu grau de 
interação com a sociedade nacional foi efetivamente questiona-
da. Inclusive com repercussão na grande imprensa nacional, que 
noticiava acontecimentos envolvendo um cacique Kaingang, da 
longínqua e pequena (e empobrecida) cidade Mangueirinha. A 
atitude ousada de Ângelo Cretã, que fez valer sua cidadania bra-
sileira exigindo legalmente seus direitos políticos, levou o Poder 
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Judiciário a ter que arbitrar sobre a questão da tutela indígena. 
A divulgação deste acontecimento nos jornais e na televisão, fez 
com que a opinião pública refletisse sobre o assunto, e por exten-
são a respeito da condição dos povos indígenas no Brasil (CAS-
TRO 2011, p. 95).

Depois da eleição do cacique Kaingang vários outros indígenas candidata-
ram-se e, em um processo lento, foram ganhando espaço na política brasileira. 
Ângelo Cretã foi então eleito em 1976, com 170 votos, o primeiro vereador do 
Brasil. A pergunta que se fixa diante desse cenário é como o Cacique da Terra 
Indígena de Mangueirinha chegou a ser eleito vereador no cenário de uma socie-
dade que não favorecia os indígenas e inclusive os subjugava e os mantinha como 
tutelados do estado? Como foi possível que esse indígena fosse visto como líder 
e representante dentro do processo politico fora da aldeia? 

Sérgio Buarque de Holanda em seu livro Caminhos e Fronteiras retrata 
a expansão das entradas no Brasil e o constante movimento nas relações entre 
o colonizador e “colonizado”, destacando que, particularmente, dentro de cada 
sociedade há alguns fatores que ajudam a aceitar ou rejeitar influências externas 
a essa própria comunidade e estranhas à sua cultura como costumes, técnicas, 
hábitos. Nesse sistema é que:

Longe de apresentarem aglomerados inânimes e aluviais, sem 
defesa contra sugestões e imposições externas, as sociedades, in-
clusive e sobretudo entre povos naturais, dispõe normalmente de 
forças seletivas que agem em benefício de sua unidade orgânica, 
preservando-as tanto quanto possível de tudo o que possa trans-
formar essa unidade. Ou modificando as novas aquisições até ao 
ponto em que se integrem na estrutura tradicional (2017, p. 67).

Existe então, analisando essas relações que se iniciam com a chegada dos 
europeus ao continente americano, uma contínua transformação dos diversos 
grupos indígenas aqui situados em um interminável movimento de relações e 
costumes nas quais os indígenas se readequaram (e ainda se adéquam) da melhor 
forma para conservar a sua unidade. 

Para Lombardi e Nakamura (1981) o processo de expansão do capitalismo 
sobre o campo afetou de forma diferente e complexa os indígenas, pois da luta 
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pela terra depende sua vida e a preservação do “ethos tribal”. Dessa forma, além 
de envolver aspectos de preservação à vida direta desses sujeitos, a luta pela ter-
ra é também pela sua própria cultura e identidade enquanto ser social. É desse 
processo, segundo os autores que há uma transformação em que: “[...] surge um 
‘novo índio’, politicamente mais consciente, organizado mais adequadamente para 
resistir à penetração capitalista, evitando, assim, a total desfiguração de sua cultura 
e assegurando a propriedade tribal da terra”. (p. 8) Dessa forma na luta pela terra, 
contra as investidas do capitalismo, o índio e sua própria organização social se 
reconstituem e se transformam a partir desses processos para serem capazes de 
sobreviver dentro das novas relações e preservar sua identidade enquanto índio. 

Para esses autores, foi para conseguir conservar a comunidade e reproduzir 
as relações econômicas e sociais dentro dessa comunidade tribal que, na terra 
indígena de Mangueirinha se estabeleceram práticas de agricultura moderna, 
obtendo um caráter comunitário por serem desenvolvidas a partir da posse co-
munitária das terras, do trabalho colaborativo (relações familiares ou coletivas) 
e da posse sobre o fruto do trabalho. Sendo que: “O desenvolvimento de suas 
forças produtivas, adequadas à relação de produção coletivista, foi condição para a 
preservação tribal e da propriedade do território tribal” (LOMBARDI; NAKA-
MURA, 1981, p. 48).  

Ângelo Cretã, quando criança, foi criado pelo seu João Antônio (não índio) 
então compadre da mãe de Ângelo, dona Balbina da Luz Abreu. Esse homem 
que estava em contato direto com a agricultura moderna repassou seus conhe-
cimento e valores em relação à terra a Cretã, que cresceu entre os dois mundos 
diferentes: na aldeia e fora dela, em que o conflito de terras já existia e a tensão e 
violação aos direitos indígenas aconteciam. Segundo Castro (2011, p. 35): “Nes-
te ambiente de tensão, ameaças, prepotência oficial e constante resistência popular e 
indígena é que Ângelo Cretã cresceu, forjou seu caráter e sua visão de mundo”. 

Quando voltou a morar na aldeia o que se encontrava nela eram as arbitra-
riedades da atuação do então SPI que estabelece o “panelão” ou “lavoura coletiva” 
e que impunham suas medidas sem levar em consideração, muito menos respei-
tando as vontades e a própria cultura indígena, sendo esses obrigados a fazerem 
trabalhos forçados em um momento que até mesmo o cacique era escolhido de 
acordo com os interesses do SPI. Ângelo Cretã inverteu essa prática quando foi 
nomeado Cacique, no ano de 1971, começando a fazer mudanças importantes 
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para toda a comunidade indígena de Mangueirinha. A partir do seu cacicado, se 
deteriora a subserviência estabelecida e imposto pelos chefes do Posto Indígena 
e Cretã reconquista alguns direitos e liberdades até então negados ao seu povo. 
O chefe do posto indígena agora tinha que manter diálogo com os indígenas res-
peitando suas reivindicações enquanto Cretã fiscalizava suas ações, além de não 
serem mais transferidos compulsoriamente para outros postos indígenas. Esses 
que eram antes considerados rebeldes agora participavam das decisões políticas 
na aldeia. Todas essas medidas deram mais autonomia política aos indígenas no 
Posto Indígena de Mangueirinha (CASTRO, 2011).

Importante para entender o processo em que Cretã se tornou cacique é o 
depoimento concedido ao pesquisador Paulo Afonso de Souza Castro, de dona 
Evira dos Santos Cretã, que fora casada com Ângelo: 

Daí eles fizeram a votação, eram quatorze votos e o finado An-
gelo tirou sete votos, aí ele ficou de cacique. Sei que vieram tudo 
alegre de lá. (...) Daí ele falou com o chefe do Posto e disse nós 
vamos fazer outra reunião e o senhor vai mudar, nós não quere-
mos mais aquela vida dos outros chefes nós queremos mudança. 
Eu quero que meus índios trabalhem, quero arrumar serviço fora 
para eles. Sei que daí ele ficou de cacique, daí o pessoal começou 
a vim de volta, os que tinham saído foram voltando (CASTRO, 
2011, p.74).

Essa eleição foi a primeira realizada de forma direta na aldeia, com voto 
livre dos índios. Ângelo se consolidou como liderança indígena e sua influência 
transcendeu a aldeia, protagonizando uma nova forma de liderar:

Ângelo Cretã personificou o grande líder que comandou este pro-
cesso entre 1970 e 1980, ocupando espaços políticos no mundo 
dos índios e no mundo dos brancos. No âmbito das relações po-
líticas internas do povo Kaingang, Cretã atuou com a amplitude 
dos antigos paí-bang, construindo alianças com outras lideranças 
indígenas em toda a região sul. Sempre dialogando com seus pa-
res, pressionando as agências governamentais para o cumprimen-
to de suas atribuições e promessas para com os índios. Assim, ele 
utilizava sua visão política aguçada e seu conhecimento das “re-
gras do jogo” entre os “civilizados”, para trabalhar a favor de sua 
gente (CASTRO, 2011, p. 70).
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Angelo Cretã cresceu convivendo entre duas sociedades diferentes, permea-
do por segregação e tensão em relação à terra, em que pôde conhecer os costumes 
e modos de vida tanto da sociedade não índia quanto da sua própria comunidade 
indígena. Vivendo entre esses dois polos pôde criar mecanismos de aproveita-
mento em que, conhecendo as duas realidades, criou uma forma diferente de lide-
rança que unia conhecimento político estratégico e cultural. Foi por meio dessa 
mudança na forma de ser liderança indígena (se pensarmos na visão de Holanda 
e Lombardi e Nakamura da necessidade de adaptação e mudanças para a preser-
vação da unidade orgânica indígena ou então o ethos tribal) que compreende 
articulações com o “mundo dos brancos”, que Ângelo Cretã conseguiu ganhar 
espaço político dentro e fora da aldeia indígena, tornando-se vereador da cidade 
de Mangueirinha ao mesmo tempo em que era Cacique   na mesma cidade.

Cretã, ao mesmo tempo em que dominava um conhecimento de fora, ex-
pressado, por exemplo, na introdução de modernização agrícola na aldeia com 
a aquisição de ferramentas e tratores, só possível através do conhecimento agro-
pecuário adquirido fora da aldeia, tinha também o “conhecimento de dentro” 
na medida em que conseguia muito bem articular com as famílias indígenas da 
aldeia, com quem tinha contato direto e diário, sendo reconhecido pela unidade 
política que estabeleceu, além de falar o Kaingang, o que legitimava sua descen-
dência e liderança dentro da aldeia. Cretã foi diretamente contra a submissão 
imposta pelos órgãos indigenistas indo contra o arrendamento dessas terras para 
não índios e dando início ao processo de desintrução das terras indígenas que 
aos poucos acabou com o sistema do “panelão” e fez com que os indígenas pu-
dessem conseguir trabalhos remunerados fora da aldeia. A partir disso começou 
o pagamento de diária aos índios que trabalhassem nas lavouras coletivas através 
de empréstimo obtido, mostrando novamente a união de vários conhecimentos 
na sua forma inovadora de liderar. Foi durante seu cacicado que se desenvolveu a 
agricultura familiar e comunitária com aquisição de tratores e ferramentas, não 
só por meio da FUNAI, mas porque Cretã buscava constantemente o apoio e 
parceria das prefeituras dos três municípios ao mesmo tempo em que demons-
trava preocupação com a preservação ambiental. Lutou também intensivamente 
contra as serrarias da FUNAI quando percebeu que essas não retornavam os 
lucros para a comunidade, além de incentivar a educação e instrução para os 
indígenas, reafirmando sua importância (CASTRO, 2011).
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Como vereador, Ângelo Cretã estabeleceu políticas públicas de melhorias 
em saúde, educação, infraestrutura e transporte para a aldeia.  Lutou por um 
posto de saúde dentre da Terra Indígena, pelo asfaltamento da PR 277 que liga 
Palmas à Mangueirinha e conseguiu também a construção de uma escola na co-
munidade. Além disso, argumentou pela implantação de água e esgoto na co-
munidade indígena e também na periferia da cidade. Castro afirma que em seus 
discursos sempre estava presente a preocupação com o meio ambiente e com o 
desenvolvimento regional. É lembrado como quem participava ativamente das 
decisões políticas, e que se articulava muito bem com outros políticos para a 
aprovação de projetos que contribuíssem para a melhoria da aldeia e da própria 
cidade (CASTRO, 2011).

Não é importante apenas destacar as conquistas materiais de Cretã enquan-
to Cacique e Vereador, mas também a conquista simbólica que esses cargos de 
liderança, dentro e fora da aldeia, proporcionaram. Sobre isso Baptista (2015) 
afirma que:

[...] sua vitória política é um marco, o que torna um simbolismo 
político que impulsionou as demandas da comunidade. É possí-
vel perceber que este simbolismo político alcança os dias atuais, a 
memória do cacique vereador é muito presente no dia-a-dia pelos 
Kaingang de Mangueirinha. É lembrado como o retorno do ca-
cique, da chefia indígena. Do exemplo de como se deve ser um 
cacique, dever de zelar pelo seu povo, mas enfrentar os não-índios 
para defender os parentes (p. 34, 35).

Esse simbolismo criado a partir da figura de Ângelo Cretã que é reconhe-
cido como líder dentro e fora da comunidade indígena floresce no momento de 
fortalecimento das lutas pela retomada da terra no Sul do Brasil. 

Cretã Liderança indígena no Sul do Brasil

Em meados da década de 1960 e 1970 a situação geral das terras indígenas 
do Sul do Brasil era, em sua quase totalidade, de intrusão de colonos, agricul-
tores em sua maioria “sem terra” ou arrendatários, o que foi possibilitado pelos 
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desmandos políticos do ex SPI e da FUNAI. A conjuntura nacional contribuía 
para o agravo dessa situação na medida em que a Ditadura Militar incentivava a 
expansão da monocultura e o avanço dos latifúndios, defendendo os interesses 
de grandes proprietários rurais e empresas multinacionais em detrimento dos 
direitos de camponeses e índios. Nesse sistema, de um lado estavam os índios que 
se sentiam prejudicados pela expropriação da sua terra e de outro os “brancos” 
sentindo-se legitimamente os proprietários dessas terras (CASTRO, 2011).

Em 1967 foi formada uma comissão de Inquérito pela Portaria nº 239/67 
do Ministério do Interior, presidida pelo então Procurador Federal Jader de Fi-
gueiredo Correa que procurava investigar a exploração e violência sofrida pelos 
indígenas por agentes públicos e privados. Essa comissão deslocou-se sobre o 
território brasileiro e visitou mais de 130 postos indígenas (RESENDE, 2015).

Em 1968 Figueiredo apresentou os resultados da investigação realizada 
contendo provas de violência extrema aos povos indígenas tanto por empresas 
privadas quanto pelo próprio Serviço de Proteção ao Índio - SPI, que teve gran-
de repercussão internacional, acarretando denúncias ao Brasil pela impunidade 
e cumplicidade ao genocídio dos indígenas que diziam ocorrer no Brasil. O Re-
latório Figueiredo objetivou mostrar com clareza a situação do índio no Brasil 
na década de 60 expondo as violações por esses sofridas durante a ditadura mi-
litar e concluindo serem eles suas maiores vítimas. Para Resende (2015, p. 510): 
“Esses acontecimentos explicam, em parte, o esforço de mobilização e organização 
dos povos indígenas a partir de meados da década de 1970 e sua luta para que seus 
direitos viessem a ser reconhecidos com a promulgação da Constituição de 1988”.

A produção desse relatório foi de muita importância para o movimento 
indígena, pois expunha a situação desses no país e impulsionou a mobilização da 
sociedade civil pela luta indígena. 

Para Castro (p. 102): “O agravamento dos conflitos interétnicos nas aldeias 
do sul do país culminou com a reação indígena organizada e inclusive armada, 
para retirar definitivamente os invasores de suas terras”. É dentro desse cenário 
agrário nacional que na década de 1970 floresce no Brasil, com maior intensida-
de, um movimento indígena que está estreitamente vinculado ao revigoramento 
da cultura tribal e étnica de vários povos no Sul do Brasil. Sobre esse revigora-
mento cultural podemos citar a retomada da realização do ritual Kiki Koi na 
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Terra Indígena de Xapecó, a volta do uso do “nome do mato” pelos indígenas 
e a transmissão da língua materna, todos elementos que contribuem fortemen-
te para o revigoramento da identidade indígena que, por consequência, reaviva 
suas reivindicações (CASTRO, 2011).

Esse novo protagonismo indígena teve como base reivindicatória a luta 
pela terra, mais especificamente para a desintrusão dessas terras, e também pela 
mobilização pela garantia de direitos básicos como de saúde e educação. Esse 
movimento se caracterizou pela união de diversas etnias que tinham o objetivo 
comum de ir contra a expropriação de suas terras e a exploração a que estavam 
condicionados. As assembleias indígenas entre as tribos que começaram a ser 
realizadas corroboraram para essa união intertribal que possibilitou a formação 
de uma consciência coletiva, estabelecendo uma unidade, construída pelo pas-
sado comum desses povos e a luta pelos mesmos direitos. Para Baptista (2015): 

Este passado comum e a relação estabelecida com Estado, tornou 
a categoria “índio” portadora de uma agência capaz de transmu-
tar o seu sentido semântico. De uma noção pejorativa de índio 
(atrasado, selvagem, ignorante) fluiu para outra dimensão, desta 
vez positiva (parente, parceiro, guerreiro). Esta categoria fez nas-
cer um movimento identitário supra étnico concatenando outros 
atores (estudantes, intelectuais, artistas) que viam no movimento 
indígena uma possibilidade de amplificar os questionamentos do 
regime militar. (p. 38)

 
Além dessa união étnica de vários povos, como dos Kaingang e Guarani, 

ocorreu nesse momento uma estreita ligação entre esses indígenas e órgãos da 
sociedade sensíveis à questão indígena, aumentou então o diálogo entre esses. 
A partir disso e também dos resultados e repercussão do Relatório Figueiredo é 
possível perceber a formação e florescimento do movimento indígena a partir de 
1970 e como esse conseguiu impulsão para além dos limites das aldeias, obtendo 
apoio da sociedade civil brasileira em um momento que essa própria se articulava 
contra o regime imposto pelos militares. 

Esse contexto se afirma, por exemplo, quando algumas entidades reunidas 
na 33ª reunião nacional da SEPC sensibilizaram-se pela luta Kaingang e Guara-
ni e lançaram na cidade de Salvador, em 13 de julho de 1981, o Comitê Nacional 
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Pró-Mangueirinha Indígena, mostrando assim a repercussão do conflito agrário 
do Sudoeste do Paraná e evidenciando a movimentação da sociedade nacional 
em apoio aos indígenas. O apelo ao apoio da sociedade não índia é visível no 
panfleto abaixo, organizado pela ANAÍ, CIMI e Comitê Pró-Mangueirinha 
(COMITÊ PRÓ-MANGUEIRINHA). 

Na articulação da luta contra a grilagem das terras teve 
grande importância o Conselho Indigenista Missionário 
(CIMI), órgão criado pela Confederação Nacional dos Bispos 
(CNBB) que, por meio do seu apoio, proporcionou um am-
biente favorável para articulações políticas necessárias à resis-
tência indígena, o que pode ser confirmado, por exemplo, pela 
eleição de Cretã como vereador, sendo assim: “[...] fundamen-
tal na estruturação deste movimento social de base étnica, no qual os índios ques-
tionaram efetivamente a condição de tutelados pelo Estado.” (CASTRO, 2011, p. 
102). Além do CIMI durante esse período foram criadas também várias ONG’s 
em defesa dos direitos indígenas, como o ISA (Instituto Socioambiental), o CTI 
(Centro de Trabalho Indigenista), a COMIN (Conselho de Missão entre Indí-
genas) e a ANAÍ (Associação Nacional de Apoio ao Índio) (BAPTISTA, 2015).

Figura 2.
Panfleto em 

apoio à luta dos 
indígenas de 

Mangueirinha.

Fonte:
Comitê Pró-

Mangueirinha, 
1985.
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Para Baptista (2015) o nome Krim-tã, que pode significar o Guardião da 
Montanha ou então “aquele que vê do alto enxerga mais longe”, aportuguesada 
para Kretã ou Cretã, tem um simbolismo político importante para a Terra In-
dígena de Mangueirinha estritamente ligado à luta pela terra: “Ser Kretã é ser 
líder, e ser líder é defender o território.” (p. 8) Dessa forma o nome Cretã sempre 
esteve ligado àquela terra. Já em 1903 ao cacique Antonio Joaquim Cretãn fo-
ram repassadas constitucionalmente as terras que mais tarde seriam defendidas 
e retomadas por Ângelo de Souza Cretã. A própria nomeação de Ângelo com o 
nome do mato da família de sua mãe, com o sobrenome de seu avô, mesmo sendo 
filho de um não índio, já se constitui como uma decisão política que o ligava à 
história daquela terra. Junto com o nome vieram responsabilidades e competên-
cias desejáveis à liderança indígena. 

Como já mencionado nesse trabalho, o constante contato com a sociedade 
não índia fez com que ocorressem mudanças na sociedade indígena e, para a 
manutenção do seu “ethos tribal” e unidade, surgiram novas configurações de 
ser Kaingang e ser liderança Kaingang, em que, nesse novo sistema, foi preciso 
manter uma boa articulação com o mundo não índio. Sendo assim: “[...] saber 
negociar com os brancos é fundamental, e ainda, se for reconhecido por eles como 
uma ‘autoridade’ no mundo deles é atingir o ideal.” (BAPTISTA, 2015, p. 119). 
Podemos ver que isso acontece tanto com Antonio Joaquim Cretãn, que, nego-
ciando com a sociedade não índia, recebe o adjetivo de Major pelo estado brasi-
leiro no decreto de 1903, quanto com Ângelo que conquista o cargo de vereador. 

Angelo Cretã foi o líder indígena que se articulou politicamente fora da 
aldeia, conhecendo as normas do mundo dos “brancos”, mas também tem do-
mínio da cultura e da realidade do seu próprio povo. Em relação a isso pode-se 
afirmar que: “Tais saberes étnicos, foram determinantes para que sua liderança se 
expandisse para as demais comunidades indígenas do sul do Brasil. Tais êxitos do 
cacicado de Ângelo Cretã, irão reverberar nas demais aldeias do sul do Brasil, e afe-
tar suas relações institucionais com a FUNAI” (CASTRO, 2011, p. 71). 

O cacique Cretã se articulava com outras lideranças indígenas e a condição 
de vereador facilitava o seu deslocamento a várias regiões do país para apoiar o 
movimento, como Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele esteve 
presente efetivamente na luta pela terra em Rio das Cobras, Nonoai e Chapecó. 
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Em Rio das Cobras permaneceu por 90 dias dando apoio aos índios dessa terra 
indígena. Durante esse tempo o cacique e vereador atuou como porta voz e co-
mandante desse processo que, em confrontos violentos entre índios e colonos, 
conseguiu em 1978 de forma autônoma, sem o apoio direto do Estado ou ações 
de órgãos oficiais, a retomada de terras e a expulsão de cerca de 3000 colonos in-
trusos. Essa conquista em Rio das Cobras deu ainda mais força para o movimen-
to, servindo de referência às outras Terras Indígenas do Sul do país. Igualmente 
em Nonoai – RS Ângelo Cretã se fez presente, se articulando e dando apoio ao 
cacique Nelson Xangrê, onde, com as mesmas estratégias usadas em Rio das Co-
bras, concretizaram a desintrusão daquela terra. Essa vitória Kaingang e Guarani 
em Nonoai se tornou o grande marco das retomadas de terras indígenas no Sul 
do país, influenciando, dessa forma, outras lutas em terras indígenas do Brasil 
(CASTRO, 2011). 

Considerações finais

Esse trabalho procurou percorrer brevemente a trajetória política de Ân-
gelo Cretã e trazer elementos básicos da sua vida para compreender o processo 
histórico que o levou a ser autêntico líder nas retomadas de terras indígenas no 
sul do Brasil. 

Ângelo Cretã figurou uma nova forma de chefia em que combinou conhe-
cimentos internos da cultura Kaingang e externos da sociedade não índia. Essa 
nova configuração de liderança possibilitou o reconhecimento enquanto líder 
dentro e fora da aldeia, sendo nomeado cacique e eleito o primeiro vereador in-
dígena do Brasil, que levou à preservação da unidade tribal e à articulação e ao 
revigoramento da luta indígena, centrada na autonomia dos povos indígenas e 
desintrusão de suas terras. 

A partir de 1970 com a maior efervescência da política indígena e o diálogo 
entre caciques de várias terras indígenas foi possível a articulação desses e a união 
de suas forças para ações efetivas e concretas com o objetivo de resolver o grande 
problema que vinham tendo e que o estado e os órgãos oficiais não soluciona-
vam: a grilagem/intrusão de suas terras. 

Nesse cenário Ângelo Cretã se destaca enquanto líder, com uma posição 
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clara e convicta em relação à terra e ações enérgicas que favore-
ceram e auxiliaram na luta, não só em Mangueirinha, mas em 
outras terras indígenas do sul do Brasil. 

Por fim, cabe destacar o poder simbólico que Ângelo Cretã 
exerce sobre as populações indígenas. Cretã foi o kaingang que 
nasceu e cresceu dentro do conflito agrário de Mangueirinha, 
assumiu uma postura crítica com relação aos desmandos do Estado e do órgão 
indigenista, ascendeu como cacique daquela tribo, adotou medidas que favore-
ceram seus parentes, articulou-se com a sociedade de fora da tribo sendo reco-
nhecido como seu representante também, a partir do cargo de vereador, e mor-
reu em cima dessa mesma terra, ainda em disputa. Ângelo Cretã não é apenas 
um líder indígena, mas simboliza a própria luta do seu povo contra o extermínio. 

Figura 3.
Ângelo Kretã. 

Autoria 
desconhecida.

Fonte:
Acervo 

do Museu 
Paranaense.
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Ângelo Kretã, 
fotografado por 
Vincent Carelli.

Fonte:
Instituto Sócio 

Ambiental, 1980.



Coletivos como sujeitos:

Posses, Desapropriações, Lutas Sociais 
e a Conquista da Terra

Parte II

Assentamento de 
Nova Ronda Alta, 
desdobramento das 
lutas na Encruzilhada 
Natalino (RS). 

Fonte:
Arquivo do MST.



Escombros das casas de 
posseiros expulsos de suas 
terras durante a Revolta 
de Porecatu.

Fonte:
O Cruzeiro, Rio de 
Janeiro, 15 jul. 1951.



O Brasil é um país fundado no latifúndio e na exploração dos 
trabalhadores do campo. Em paralelo, também é um país que sempre conviveu 
com resistências relacionadas ao uso e distribuição da terra. Desde a resistência 
dos indígenas, mais tarde dos escravos africanos e, por fim, dos trabalhadores 
livres e pobres, o campesinato brasileiro buscou de diversas maneiras conquistar 
e garantir seus direitos. Dito isto, podemos perceber que os acontecimentos po-
líticos que permearam o meio rural do Brasil foram responsáveis por (re)organi-
zar nossa sociedade e (re)modelar visões de mundo.

Para José Martins (1998, p. 669, 670), desde os anos 1940 e 1950 o pro-
cesso de ocupação de terras em novas fronteiras gerou um certo mapa geográfico 
da violência: onde quer que os camponeses tentem se acomodar é possível ob-
servar uma explosão de conflitos fundiários, de resistências. Segundo o autor, é 
por meio da violência que a propriedade privada se dissemina por todo o Brasil, 
lembrando que aqui a propriedade privada não significa uma mentalidade que 
privilegia o privado, mas sim um movimento de privação de direitos. 

Ainda assim, por muito tempo os camponeses foram excluídos do campo 
da política. Foram considerados rústicos, ingênuos e as vezes preguiçosos. Na 
contramão dessa visão depreciativa as ações praticadas por esses sujeitos demons-

Revolta de Porecatu:

um levante camponês ou um levante do Partido Comunista?

Caroline Gonzaga 
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tram que há muito tempo interferem nas decisões de nosso país. Essa exclusão 
política e ideológica foi – e continua sendo – tão profunda que muitos aconte-
cimentos da nossa história rural são desconhecidos pela maioria da população. 

Poderíamos aqui relembrar as palavras de Johann Michel que, ao escrever 
sobre o esquecimento, nos dá um panorama do que pode ter acontecido em re-
lação aos conflitos rurais no Brasil:

No mesmo sentido podemos dizer que a memória pública oficial, 
produzida pelas autoridades públicas legítimas, negou trechos in-
teiros da história coletiva em benefício, na maior parte dos casos, 
de outras lembranças que tornaram a realidade mais apaziguadora 
ou mais aceitável (MICHEL, 2010, p. 17).

Um dos episódios pouco conhecidos da história do Brasil foi a Revolta 
de Porecatu, responsável pela formação de Associações de Lavradores que mais 
tarde se tornaram Ligas Camponesas. As Ligas ganharam bastante expressivida-
de enquanto movimento coeso no nordeste brasileiro, mas pouco se fala sobre 
esse traço da história das Ligas no norte paranaense. Fazendo uma regressão em 
minhas memórias pessoais acredito ser curioso o fato de que nunca havia ouvido 
falar sobre a Revolta de Porecatu quando estava na escola. Tampouco cursando 
História na universidade tive contato com esse tema durante as disciplinas. Con-
fesso também que no tempo em que fui professora não lecionei sobre a Revolta 
de Porecatu. 

Sendo assim, espero conseguir com esse capítulo um primeiro esforço: o 
de falar sobre a Revolta de Porecatu e tentar enfrentar, mesmo que de maneira 
sucinta, os problemas de esquecimento que rondam esse tema. Em segundo lu-
gar, espero discutir se essa revolta foi realizada pelos camponeses ou pelo Partido 
Comunista: questão que me instiga desde a leitura de bibliografias sobre o tema. 
Comecemos então com uma descrição sobre o início desse conflito.  

Revolta de Porecatu: o início 

Algumas observações que serão pertinentes para a compreensão da Revolta 
de Porecatu: a) o que será chamado de região de Porecatu abarca várias cidades, 
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entre elas estão Porecatu, Centenário do Sul, Guaraci, Lupionópolis, Cafeara, 
Miraselva, Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Jaguapitã e Florestópolis; b) 
os grupos que se enfrentaram durante a revolta foram os posseiros/camponeses e 
os grileiros/latifundiários, estes últimos apoiados pela polícia, instâncias estatais 
(como as companhias colonizadoras) e jagunços contratados como funcionários 
das fazendas; c) a região de Porecatu se encontra no norte central paranaense ou 
norte novo paranaense e faz fronteira com o Estado de São Paulo, sendo cortada 
pelo rio Paranapanema. Deixo abaixo um mapa que destaca o norte central do 
Paraná:  

A respeito da história dessa região, é possível perceber que o norte novo pa-
ranaense era um território pouquíssimo habitado até a década de 1940 (FERREI-
RA, 1984, p. 75). Também era uma área de terras férteis e próprias para o cultivo 
de alimentos e também de monoculturas como o café. A falta de abastecimento 
de alimentos nas cidades passou a ser um problema durante a gestão de Getúlio 
Vargas. Nesse período também cresceu a preocupação em ocupar áreas inabitadas 
para evitar possíveis invasões. Pensando nessas questões, em 1938, Getúlio Vargas 
lançou a Marcha para o Oeste, inspirada no Homestead Act, de Abraham Lincoln. 
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Sendo assim, a Marcha para o Oeste tinha dois objetivos principais: 1) ocu-
par o território nacional; 2) conseguir uma produção de alimentos que atendesse 
as cidades do período. Durante a marcha todos os trabalhadores que se dispu-
sessem a ocupar áreas devolutas poderiam adquirir até 200 hectares de terras. 
Depois de instalados teriam um prazo de seis anos para pagar as parcelas de seus 
terrenos a fim de obter, no final dos pagamentos, o título de posse definitivo de 
suas propriedades. Manoel Ribas, interventor do Paraná, convidou os trabalha-
dores rurais a se deslocarem para a região de Porecatu. Foi então que vários pos-
seiros, colonos e trabalhadores se radicaram naquelas terras buscando melhores 
condições de vida. Após o lançamento da Marcha para o Oeste houve uma forte 
campanha nos meios de comunicação onde se exaltava o sentimento de brasili-
dade e o valor do sertão brasileiro (PRIORI et al, 2012, p. 78). 

Devido essas campanhas muitos migrantes chegaram ao Paraná, a maioria 
vinda de São Paulo, mas também haviam famílias de Minas Gerais e do nordeste 
brasileiro. Temos como exemplo de migrante o camponês Francisco Bernardo 
dos Santos que chegou no Paraná em 1942, vindo da Paraíba. Juntamente com 
sua família ele fixou moradia entre as cidades de Florestópolis e Jaguapitã1. 

Assim como a região de Porecatu muitos territórios no Brasil demoraram 
a ser efetivamente ocupados. Nesse sentido a Marcha para o Oeste representou 
uma grande oportunidade para os trabalhadores rurais. Mas nem tudo era fácil 
no período: onde havia apenas mata fechada, os camponeses tiveram que se em-
penhar para construir suas casas, lavouras, estradas, pequenas vilas e desenvolve-
ram suas famílias. Também foi nesse espaço que se empenharam em construir 
suas subjetividades pautadas na agricultura familiar e nas trocas com os vizinhos. 
Nas palavras de Klass Woortmann podemos perceber a importância da agricul-
tura familiar: 

Nas culturas camponesas, não se pensa a terra sem pensar a família 
e o trabalho, assim como não se pensa o trabalho sem pensar a 
terra e a família. Por outro lado, essas categorias se vinculam es-
treitamente a valores e a princípios organizatórios centrais, como 
a honra e a hierarquia. Pode-se opor esse tipo de sociedade às so-
ciedades modernas, individualizadas e voltadas para o mercado; 

1  O camponês Francisco Bernardo dos Santos. Voz Operária, Rio de Janeiro, 13 de mai. 1950.
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em outras palavras, pode-se opor uma ordem moral a uma ordem 
econômica (WOORTMANN, 1988, p. 23). 

É interessante notar, como bem destaca Martins, que para os posseiros e 
trabalhadores rurais existe uma concepção única sobre o direito à terra. Para esses 
grupos mais pobres da sociedade o direito se legitima pelo trabalho sobre a terra 
bruta e se torna um costume. Por sua vez, esse costume não cria uma propriedade 
privada na concepção jurídica do termo, mas sim um direito de uso privado e 
familiar da terra onde vivem e trabalham (MARTINS, 1998, p. 671 e 674).  

Sendo assim, na região de Porecatu privilegiava-se o costume da terra ser de 
quem nela trabalha. Com a chegada do latifúndio na região os conflitos agrários 
se tornaram inevitáveis visto que desrespeitavam também um costume comum. 
É importante destacar que desde o começo a Marcha para o Oeste encontrou 
empecilhos no norte paranaense. Segundo Angela Ferreira (1984, p. 66) a ex-
pansão cafeeira, os grilos de terras e concessões em situações irregulares foram 
um problema desde a sua criação. 

Fazendo um pequeno retorno cronológico, vê-se que após a crise de 1929 
o estado de São Paulo passou a limitar sua produção cafeeira. O Paraná, ainda 
pouco habitado, foi na contramão dessa decisão. Os latifundiários, que procura-
vam terras livres para o cultivo do café, passaram a se interessar, paulatinamente, 
pelo solo paranaense. Além disso, o fato de haverem camponeses, estradas e ter-
renos valorizados com as matas derrubadas, acirrou os ânimos dos latifundiários 
para estabelecer novas fazendas de café. Segundo Oikawa (2011, p. 16), com a 
chegada dos grandes fazendeiros muitas terras dos camponeses passaram a ser 
vendidas e revendidas entre latifundiários e políticos. 

Devido as grilagens nas terras camponesas em 1944 foram fundadas duas 
Associações de Lavradores. Pode-se dizer que a Revolta de Porecatu se iniciou 
em 1944 com essas Associações que representavam centenas de famílias campo-
nesas que não conseguiram obter títulos de posse de terras definitivos. Como os 
latifundiários, por meio da compra ou da grilagem, estavam conseguindo títulos 
legais de posse de terras essas Associações de Lavradores foram formadas para 
apoiar legalmente os camponeses. A fundação dessas Associações também repre-
sentou a capacidade de organização dos posseiros de maneira autônoma. Após 
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sua criação, Manoel Marques da Cunha, representante escolhido pelos campo-
neses, viajou até o Rio de Janeiro para interceder a favor dos posseiros frente à 
Getúlio Vargas (PRIORI, 2018, p. 126). 

Considerando as questões apontadas acima sobre os costumes e a terra 
como sendo indissociável da família, os conflitos que surgiram na região de Po-
recatu não diziam respeito apenas a uma disputa por propriedades. Eram tam-
bém conflitos por visões de mundo – de um lado a busca por uma terra afetiva, 
familiar, e de outro a busca pela expansão do latifúndio e do agronegócio.  

Em 1945 a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim. No contexto brasilei-
ro, observa-se que a vitória dos aliados foi importante para que o país saísse da 
ditadura varguista e realizasse eleições democráticas. Nessas eleições o general 
Eurico Gaspar Dutra se tornou presidente do Brasil. A vitória de Dutra signifi-
cou uma perda para o movimento dos camponeses na região de Porecatu visto 
que o novo presidente decidiu abandonar a ideia de colonização proposta na 
Marcha para o Oeste. Também após a Segunda Guerra o mercado cafeeiro se 
estabilizou e esse fato ocasionou uma procura ainda maior por novas terras pelos 
latifundiários (PRIORI et al, 2012, p. 102).  

Com o mercado aquecido as grilagens também se expandiram. Como 
exemplo dessas grilagens de terras, podemos observar o caso da família Billar. 
Antônia e José Billar chegaram na região de Porecatu acreditando nas promessas 
da Marcha para o Oeste. Em 1947 o latifundiário Jerônimo Inácio de Sousa, com 
a ajuda de policiais, invadiu a propriedade da família. Segundo Antônia os poli-
ciais bateram nos seus filhos e os levaram presos na cidade de Porecatu. Já na de-
legacia seu marido José foi ameaçado com fuzis para que renunciasse suas terras 
pela quantia de 18.000 cruzeiros – sendo que apenas oito mil seriam pagos para 
a família. Temendo maiores danos, resolveram fugir para São Paulo, caminhan-
do no meio das matas. Depois de alguns meses decidiram retornar ao Paraná: foi 
quando encontraram vários camponeses escondidos nas matas e armados contra 
os latifundiários. A família Billar se juntou a resistência armada2. 

2  A guerra de Porecatu. O Cruzeiro, Rio de Janeiro, 15 jul. 1951.
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O Partido Comunista Brasileiro:
entre a via reformista e a via revolucionária  

Nesse momento do texto será necessária uma pequena pausa na narrativa 
sobre a Revolta de Porecatu, pois é preciso analisar outra linha do tempo que se 
cruzou à revolta em 1948: a história do Partido Comunista Brasileiro. 

Segundo Frederico Bartz (2008, p. 11), a Revolução Russa de 1917 causou 
impactos no cenário social e político do Brasil. Com a tomada do poder pelos 
bolcheviques vários revolucionários passaram a vislumbrar soluções semelhantes 
para seus países. Por esse motivo, no Brasil, onde não havia nem mesmo parti-
dos operários, começou a crescer a luta sindical, principalmente apoiada pelos 
anarquistas.

 Em 1919 começaram a surgiu organizações de cunho marxista no país, que 
mais tarde dariam origem ao PCB (COSENZA, 2012, p. 32). No dia 25 de mar-
ço de 1922 o Partido Comunista Brasileiro foi criado durante a 1º Conferência 
Comunista do Brasil. Começou tendo 73 filiados e, no mesmo ano, foi posto na 
ilegalidade. É importante destacar que a ilegalidade foi uma constante durante 
toda a história do PCB. Esses períodos de ilegalidade também representaram 
posturas mais revolucionárias do Partido: quando podiam disputar cargos pú-
blicos adotavam uma via mais reformista, em conformidade com suas condições 
no período. Sobre a criação do PC no Brasil Gildo Marçal Brandão aponta: 

Nascido em 1922 na esteira da Revolução de Outubro, autono-
meado “destacamento de exército nacional”, fora do Estado, a par-
tir da junção de reduzido número de intelectuais e sindicalistas 
sem prévia experiência parlamentar e partidária, e leitor de Lênin 
e Stálin de preferência a Marx, o PC é um dos raros partidos na-
cionais, quase exclusivamente urbano, num país de predominân-
cia agrária, o único que sobreviveu tanto tempo minimamente 
organizado (BRANDÃO, 1997, p. 23, 24).

Tratando sobre a história do partido no Paraná, Codato e Kieller (2008, p. 
28) assinalam que é possível observar atividades comunistas no estado desde os 
fins da década de 1920 e início de 1930. Mesmo assim, apenas em 1945 o partido 
aparece em fontes oficiais.
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Em 1925 o PCB começou a produzir o jornal A Classe Operária, funcio-
nando também como um órgão oficial do partido. Os intelectuais do PCB eram 
leitores de Lênin e, assim como ele, acreditavam ser necessário um jornal que 
estivesse sob o controle do partido. Nesse sentido os periódicos serviriam como 
um meio para difundir as ideias do partido para os trabalhadores (LÊNIN, 
1977, p. 86). Ribeiro (2012, p. 165) aponta que é possível observar ressonâncias 
entre as linhas políticas do PCB e os seus jornais: quando estavam disputando 
eleições os jornais possuíam discursos que visavam a união nacional, com alocu-
ções moderadas. Porém, quando não podiam disputar eleições, tinham discursos 
mais radicais e em prol da luta armada. 

Segundo Paula Elise Soares: 

Desde sua fundação, em 25 de março de 1922, o PCB se dedicou 
a elaborar periódicos que funcionassem como veículos de difu-
são de suas diretrizes políticas. Diversos foram os jornais e revistas 
comunistas a circularem pelo país, ainda que, em função das per-
seguições políticas, suas periodicidades fossem incertas. A preo-
cupação do PCB em manter uma imprensa popular – nome dado 
ao conjunto de periódicos produzidos pelos membros do partido 
– não era característica singular dos militantes brasileiros, mas tra-
tava-se, inclusive, de uma diretriz advinda da primeira nação so-
cialista – a URSS –, especificamente daquele que foi considerado 
seu grande líder, Lenin (SOARES, 2011, p.76).

Em 1930, com o início da Era Vargas, o PCB se aliou à Internacional Co-
munista. Isso fez com que suas campanhas contra o nazifascismo, integralismo 
e imperialismo crescessem. Em 1935 a Lei de Segurança Nacional foi criada, 
restringindo liberdades civis. O Partido Comunista, ainda na ilegalidade, come-
çou a fazer apelos mais contínuos à luta armada, abandonando de vez as vias 
reformistas. 

Com a redemocratização ocorrida em 1945 o Partido Comunista pôde se 
reestruturar e retomou sua retórica reformista. A vitória dos aliados na Segunda 
Guerra Mundial também fez com que a influência do partido crescesse visto que 
tinha sido responsável por empreender campanhas contra o nazifascismo. Nas 
eleições de 1945 o PCB conseguiu eleger como senador Luís Carlos Prestes e 
mais 14 deputados federais. Essa eleição representou um momento expressivo 
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do partido dentro de vias legais e eleitorais. Com a redemocratização a imprensa 
também ganhou ainda mais destaque dentro do PCB. Segundo Moraes (1994, p. 
65), esse período representou a fase áurea da história do partido, que contava com 
muitos intelectuais fazendo parte de seus jornais que se esgotavam nas bancas. 

Ainda que a influência intelectual do marxismo (...) se exerça no 
país desde a década de 30, é apenas a partir de 1945 que o PC pesa 
na vida política, é então que ele começa a existir como partido. 
Ainda quando exerceram anteriormente papéis políticos impor-
tantes, a maioria dos partidos comunistas que de alguma maneira 
“deram certo” só deslancharam depois da Segunda Guerra Mun-
dial, na esteira de sua participação na luta antifascista e na Resis-
tência (BRANDÃO, 1997, p. 89). 

Também nas eleições de 1945, como já mencionado acima, o general Euri-
co Gaspar Dutra foi eleito presidente do Brasil. Desde 1942 o novo presidente 
já expressava desconforto com um possível ressurgimento da propaganda comu-
nista. Dutra acreditava que os comunistas iriam se servir do pretexto da luta con-
tra o nazifascismo para iniciarem uma nova Intentona Comunista (GONÇAL-
VES, 2018, p. 121). Além disso, o final da Segunda Guerra foi sucedido por um 
novo conflito: a Guerra Fria. Durante esse conflito as disputas entre esquerda e 
direita se acirraram, tendo como protagonistas os EUA e a URSS. Dutra se aliou 
aos EUA e nunca escondeu seu forte descontentamento com os comunistas. 

No ano de 1946 o Partido Comunista atingiu a marca de 180.000 mem-
bros. No ano de 1947 o PCB é cassado novamente e decide abandonar a via 
reformista e eleitoral. Havia completado menos de três anos na legalidade e pos-
suía 200.000 filiados.  Na marcha dessas mudanças, em 1948 o partido decide 
apoiar os posseiros na região de Porecatu.

O envolvimento do PCB na Revolta de Porecatu 

Miguel Gajardoni, morador de Jaguapitã, decidiu convidar o Partido Co-
munista para conhecer a luta dos camponeses em Porecatu. Após esse primeiro 
contato, em 1948, o partido decidiu se envolver nos conflitos. Além de fornecer 
armas para os camponeses também enviou para a região militantes com treina-
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mento em guerrilha e jornalistas da imprensa comunista, como foi o caso de 
João Saldanha. A presença dos jornais é muito importante para o trabalho dos 
historiadores que se dedicam ao tema da Revolta de Porecatu: com repórteres 
que passaram pela região e conheceram os posseiros, muitas reportagens trazem 
informações importantes sobre esse levante. É por meio dos jornais que pode-
mos ter acesso à algumas trajetórias de vida, como a de Francisco Bernardo dos 
Santos que foi mencionado acima. 

Os camponeses da região possuíam pouquíssimos armamentos e, somado 
ao fato de que não eram tão numerosos quanto a polícia e os jagunços, passaram 
a se organizar, juntamente com membros do Partido Comunista, em uma guer-
rilha rural. Segundo Angelo Priori (2018, p. 129) a situação dos camponeses de 
Porecatu não era favorável, a maior parte dos envolvidos na revolta possuíam 
apenas carabinas de 12 tiros utilizadas para caça. 

Com a chegada do PCB a resistência armada dos posseiros se intensificou. 
É importante destacar que o partido chega na região de Porecatu não apenas 
para prestar assistência aos camponeses, mas também para tentar deflagrar um 
movimento de massas que visava conquistar o poder e conseguir uma revolução 
nos moldes russos. Nesse período os jornais da imprensa de referência se apro-
veitaram da ligação dos posseiros com o PCB para chamar os camponeses de 
comunistas e empreender uma grande campanha difamatória contra suas lutas 
e reivindicações.

Há dois pequenos exemplos de camponeses que falaram a respeito desse en-
volvimento com o partido e da campanha difamatória realizada pela mídia. José 
Ribeiro, conhecido na região de Porecatu como Zé-Sem-Medo, acabou sendo 
baleado e fugiu a pé do Paraná para o Rio de Janeiro. Esse posseiro falou com o 
jornal Imprensa Popular. Nas palavras de Zé-Sem-Medo ele diz “nunca fui co-
munista, não estudei o comunismo, como é que posso ser? sei tratar da terra (...) 
mas se defender minha posse é comunismo, então eu sou!”3. Antônia Bilar, que 
concedeu uma longa entrevista para a revista O Cruzeiro afirmou, sobre o seu ma-
rido José Bilar: “O José nunca foi comunista, graças a Deus! Nunca fomos sequer 
contra o governo, porque achamos que o povo deve obedecer quem manda”4.

3  Baleado em Porecatu escapou a pé para o Rio. Imprensa Popular, 13 ago. 1951
4  A guerra de Porecatu. O Cruzeiro, Rio de Janeiro, 15 jul. 1951.
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Apesar dos jornais noticiarem os conflitos camponeses da resis-
tência de Porecatu, a retórica socialista/comunista não foi capaz 
de seduzir os posseiros da região. Os camponeses chegaram, até 
mesmo, a dar declarações de que nem sabiam o que era o comu-
nismo e só queriam a ajuda de Vargas para conseguir a legalização 
de suas terras (GONZAGA, 2020, p. 148). 

Apesar dos camponeses não serem filiados ao Partido Comunista, toda a 
campanha empreendida pelo governo contra o PCB também recaiu sobre eles. 
Dessa forma, as perseguições que se deram após 1948 foram mais severas e de-
monstraram o uso de violências mais explícitas e, de certa forma, disciplinatórias. 

Temos como exemplo o caso do camponês Francisco Bernardo dos Santos, 
já citado anteriormente. Ele teve sua propriedade invadida em 1950 a mando de 
Geremia Lunardelli que afirmava ser o verdadeiro dono das terras de Francisco 
e de outros camponeses na mesma área. Com o apoio de advogados tentou fazer 
com que o posseiro renunciasse as suas terras em troca de pagamentos pelas ben-
feitorias realizadas. Na madrugada do dia 31 de janeiro de 1950 Francisco teve 
sua propriedade invadida pelo Tenente Paredes, policiais e jagunços dos latifun-
diários. Temendo ser morto Francisco fugiu. Passou por Curitiba, São Paulo e 
Rio de Janeiro em busca de autoridades que pudessem ajudar os camponeses de 
Porecatu. Sem apoio expressivo, tentou regressar ao Paraná e foi capturado pela 
polícia na cidade de Regente Feijó. Após a captura passou 20 dias amarrado no 
fundo de um jipe, levado para Jaguapitã e amarrado em uma árvore em praça pú-
blica para servir de exemplo a outros camponeses5. Por fim, Francisco teve suas 
pernas quebradas e foi assassinado por fuzilamento no dia 17 de abril de 19506. 

O caso de Francisco demonstra algumas violências que se remetiam à atos 
de tortura que que eram praticados contra os escravos no Brasil Colonial. Pode-
ríamos interpretar esse caso de violência como uma tentativa dos latifundiários 
de reestabelecer um poder que possuíam quando não precisavam negociar com 
trabalhadores livres. 

No mesmo ano em que Francisco foi assassinado o PCB lançou seu Ma-

5  Os camponeses viugarão o sangue de Francisco Bernardo dos Santos. Voz Operária, Rio de Janeiro, 06 
mai, 1950.
6  Resistência armada ao banditismo dos latifundiários e da polícia. Voz Operária, Rio de Janeiro, 11 nov. 
1950 e O camponês Francisco Bernardo dos Santos. Voz Operária, Rio de Janeiro, 13 de mai. 1950.
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nifesto de Agosto de 1950, assinado por Prestes. Nele podemos ler trechos que 
evidenciam claramente que o partido havia abandonado a vida reformista:

É a guerra que nos bate às portas e ameaça a vida de nossos filhos 
e o futuro da nação. Sentimos em nossa própria carne, através do 
terror fascista, como avançam os imperialistas norte-americanos 
no caminho do crime, dos preparativos febris para a guerra, como 
passam eles à agressão aberta e à intervenção armada contra os 
povos que lutam pelo progresso e pela independência nacional! 
(...) E é por meio do terror fascista, procurando criar um clima de 
guerra civil, que o governo de traição nacional de Dutra quer levar 
o país à guerra e fazer de nossa juventude carne de canhão para as 
aventuras bestiais de Truman (PRESTES, 1950, n/p). 

Outra trajetória que é possível rememorar é a do lavrador Alcides de Sordi. 
Sendo eleito vereador em Jaguapitã, ele procurou meios legais de defender os 
posseiros da região de Porecatu. Chegou até a redigir um documento ao governo 
pedindo para que os camponeses tivessem o direito de eleger a direção das terras 
devolutas na região. Em 1949 foi chamado à delegacia, onde foi alvejado por 
vários tiros. Alcides tinha apenas 22 anos quando foi assassinado7. 

A respeito desses exemplos é possível perceber que “a chegada do partido 
propiciou o acesso a armamentos e táticas de guerrilha ao mesmo tempo que co-
locou os posseiros, que só possuíam um projeto utópico, dentro de uma disputa 
ideológica entre esquerda e direita” (GONZAGA, 2020, p. 148).

Em 1951 a polícia, juntamente com agentes do DOPS, conseguiram loca-
lizar uma reunião clandestina do PCB em Londrina, onde prenderam dirigentes 
do partido e também membros do comando da Revolta de Porecatu. Com essas 
prisões, não tardou para que o Estado enviasse um grande contingente de ho-
mens para combater a resistência camponesa. Em julho de 1951 já não haviam 
mais posseiros de armas na mão e a revolta estava totalmente contida (PRIORI, 
2018, p. 132, 133). Sabe-se que durante essa resistência camponesa muitos per-
deram a vida, porém, não é possível, até hoje, detalhar com precisão o número 
de mortes. 

7  Terror e Banditismo no Norte do Paraná. Voz Operária, Rio de Janeiro, 29 out. 1949.
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Levante camponês ou levante do Partido Comunista? 

No início desse capítulo mencionei que essas páginas foram escritas com 
dois objetivos principais: enfrentar os problemas do esquecimento que rondam 
a Revolta de Porecatu e discutir sobre quais atores sociais realizaram, de fato, 
essa revolta. Não digo aqui que o primeiro ponto foi vencido, já que é possível 
considerar que ainda existe muito para saber sobre os conflitos que eclodiram no 
norte paranaense na década de 1940. Porém, acredito que um primeiro esforço 
foi feito no sentido de falar sobre o tema e também destacar algumas trajetórias 
de vida dos camponeses que viveram nessa região. Passemos então para o segun-
do objetivo, que também inspirou o título desse capítulo. 

Decidi iniciar essa discussão pois algumas pesquisas sobre a Revolta de Po-
recatu destacam que o ano de seu início foi 1948, com a chegada do Partido 
Comunista na região. O sociólogo Osvaldo Heller da Silva, em seu livro A foice e 
a cruz: Comunistas e Católicos na História do Sindicalismo dos Trabalhadores Ru-
rais do Paraná, diz que antes do PCB chegar na região de Porecatu existia apenas 
um conflito fundiário, que passou a ser uma guerrilha rural onde o partido foi 
considerado o mais ativo nos acontecimentos. Segundo Silva: 

Nessa atmosfera política tensa, conforme será visto, o Partido Co-
munista foi que melhor compreendeu as peculiaridades da situa-
ção. Efetivamente soube transformar um conflito fundiário, banal 
nos sertões brasileiros, numa experiência ímpar de guerrilha rural. 
Com esse propósito, o Partido tomou todas as disposições neces-
sárias e intervenções rápidas e eficazes, tornando-se o agente mais 
ativo ao longo dos acontecimentos (SILVA, 2006, p. 55).

Além do livro mencionado, existem exemplos de pesquisas sobre a Revolta 
de Porecatu que dão um grande enfoque no papel do Partido Comunista8. Nes-
sas pesquisas os camponeses foram, de certa forma, esquecidos. Servem como 
um apêndice para os feitos do partido. Aparecem quase como se fossem tute-

8  Como a tese “PRIORI, Angelo. A Revolta Camponesa de Porecatú. A luta pela defesa da terra camponesa 
e a atuação do Partido Comunista Brasileiro (PCB) no campo: 1942-1952. Tese de doutorado em História 
e Sociedade: UNESP, 2000” e o livro “OIKAWA, Marcelo. Porecatu: A guerrilha que os comunistas esque-
ceram. São Paulo: Expressão Popular, 2011”.
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lados pelos homens do PCB e até suas próprias ações parecem estar sempre em 
conformidade com os anseios do partido. 

Uma hipótese para isso pode ser a leitura de fontes que provém da impren-
sa comunista. Como os jornais atendiam aos anseios do partido e buscavam 
difundir sua ideologia, a vida dos camponeses narrados por eles quase sempre 
estavam em conformidade com ideais revolucionários. Sendo assim, é necessário 
considerar que essas fontes passaram por filtros que as deformaram.

Os comunistas brasileiros lançaram mão de diversos jornais, vi-
sando dar a sua interpretação dos acontecimentos, apresentar suas 
propostas políticas para a sociedade e, com isso, no seu entender, 
apontar o melhor caminho a ser tomado pela população brasilei-
ra. Vale lembrar que com isso, possibilitavam também a constru-
ção de interesses comuns. Identificando-se com os trabalhadores 
e falando em seu nome, procuraram criar uma comunidade de 
interesses entre eles e o partido, visando fazê-los crer que as pro-
postas apresentadas pelos seus programas políticos eram as suas 
legítimas e verdadeiras bandeiras (ROXO; SACRAMENTO, 
2012, p. 177, 178). 

Ainda assim, é possível considerar que os camponeses tinham suas próprias 
subjetividades e reivindicações. É nesse sentido que acredito ser plausível cons-
truir e apreender outra narrativa sobre a Revolta de Porecatu, uma narrativa que 
considere os camponeses como os protagonistas dessa história. Quando dimi-
nuímos nossa escala de observação e focamos nos exemplos de histórias de cam-
poneses – como Francisco Bernardo, Alcides de Sordi e José Billar – podemos 
perceber que esses posseiros também eram agentes de suas próprias histórias9. 

Destaco também que quando os camponeses da região de Porecatu forma-
ram suas Associações de Lavradores, quatro anos antes da chegada do partido, 
romperam com um discurso público que enaltecia os latifundiários e colocaram 
em cena um discurso oculto, onde se apregoava as péssimas condições de vida 

9  Ao falar sobre a diminuição na escala de observação me refiro ao instrumental metodológico da micro-
-história que tem como principal premissa diminuir o tamanho do objeto no visor da história, nesse caso 
focando nos camponeses. Acredito ser pertinente as considerações de Levi (1992, p. 135) ao dizer que os 
historiadores que se utilizam da micro-história têm buscado uma descrição mais realista do comportamento 
do homem, considerando que possuem uma relativa-liberdade no mundo. Dessa forma as ações sociais são o 
resultado de negociações, escolhas e decisões dos próprios indivíduos, considerando suas liberdades pessoais.
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que estavam sendo impostas àqueles trabalhadores. Poderíamos dizer também 
que esses camponeses tornaram público um discurso que antes era oculto e de-
ram voz às suas reinvindicações. É o caso de Alcides de Sordi e Francisco Bernar-
do dos Santos, que procuraram autoridades para interceder pelos camponeses. 
Essa ruptura de discursos não demonstra apenas um ato corriqueiro, pelo con-
trário, é muito mais difícil que os menos favorecidos se revoltem e rompam com 
o discurso público do que falem a respeito das suas adversidades. Sendo assim, 
a ruptura de discurso demonstra também que os camponeses da Revolta de Po-
recatu procuravam reconhecimento como sujeitos portadores de suas próprias 
visões de mundo10. 

 Isso fica claro quando Zé-Sem-Medo e Antônia Billar falam a respeito 
do comunismo. Mesmo que eles tenham aceitado a ajuda do partido falaram 
abertamente que não eram comunistas. O caso de Zé-Sem-Medo é ainda mais 
curioso que o de Antônia: ela havia dado uma entrevista para a revista O Cruzei-
ro, que fazia parte da imprensa de referência, já Zé-Sem-Medo concedeu entre-
vista para os jornalistas do Imprensa Popular, jornal que era editado e distribuído 
pelo Partido Comunista. 

Considerando que os posseiros da região de Porecatu começaram a se or-
ganizar em 1944 de forma autônoma, que quando o partido chegou na região 
vários já estavam armados no enfrentamento contra os latifundiários e que exis-
tem depoimentos dos próprios camponeses afirmando que não se alinhavam ao 
comunismo do PCB acredito que a Revolta de Porecatu foi um movimento dos 
camponeses – o partido apenas aproveitou a oportunidade para fazer crescer sua 
área de influência no meio rural. Digo isto porque antes da Revolta de Porecatu 
o PCB tinha grande preocupação com as áreas urbanas, seus principais jornais 
na época – Voz Operária e Imprensa Popular – quase nunca falavam sobre o es-
tado do Paraná, de predominância agrária. A organização dos camponeses foi 
importante para que o partido fizesse uma tentativa de guerrilha rural.

Ainda, mesmo que organizados pelo partido e partilhando de suas táticas 
de guerrilha, os camponeses não tinham como objetivo a tomada do poder. Vá-
rios deles pediam para que Vargas intercedesse em seu favor – os posseiros se 

10  Ao falar sobre os discursos públicos e ocultos considero o trabalho de James Scott. In: SCOTT, James. A 
dominação e a arte da resistência: discursos ocultos. Lisboa: Livraria letra livre, 2013.
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preocupavam mais com a distribuição de terras do que com o partido que pre-
sidia o Brasil. Nas palavras de Antônia Billar podemos ler: “E pode dizer que 
apelamos ainda para o governo federal para o Dr. Getúlio Vargas no sentido de 
que ele intervenha nessa questão, para fazer justiça. Nele, nós confiaremos”11.

Por fim, aponto que o Partido Comunista foi um importante denominador 
para que a luta armada dos camponeses se prolongasse. Assim como também in-
fluenciou a campanha anticomunista empreendida contra os posseiros. Porém, 
sem o partido eles continuariam realizando atos revoltosos. Ao contrário, o PCB 
sem a ajuda dos camponeses não conseguiria colocar em prática uma guerrilha 
rural: por mais que seus membros fossem treinados e conseguissem organizar os 
conflitos, necessitavam dos posseiros para colocar em prática suas ações. 
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A região sudoeste do Paraná, em seu contexto de ocupação, re-
vela uma história pautada na luta, nas mobilizações, resistências, rupturas e no 
envolvimento de significativas formações de movimentos sociais que tinham 
como bandeira principal as questões agrárias e fundiárias. A grande maioria dos 
estudos que abordam a história desta região trazem, como principal referência, 
o Levante Armado de 1957 que tem como marco final o dia 10 de outubro da-
quele ano. Mencioná-la como marco final significa, em tese, revelar uma história 
que se construiu sob a estratégica forma com que as lideranças locais e regionais 
conduziram o relato dos fatos, ou seja, rememorar a história em uma perspectiva 
política, de lideranças, onde dez ou vinte anos mais tarde resolveram pacificar 
uma história sangrenta criando ícones deste movimento. 

Apresentar o sudoeste paranaense sob a ótica da Revolta dos Posseiros não 
significa desconsiderar os anos anteriores da historiografia da referida região, 
mas sim, pelo fato deste movimento proporcionar uma maior visibilidade entre 
os numerosos e consideráveis estudos acadêmicos produzidos na história recente 
da região1. 

1  O conceito de “região” recebe aqui uma panorâmica definição, porém, insta mencionar que o conceito tem 
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É nesta perspectiva de evidenciar a região sudoeste do Paraná que 
apresentamos, na sequência, o mapa que localiza esta região no contexto 
territorial do Estado do Paraná e do Brasil.

A região, evidenciada no mapa acima, é composta atual-
mente por 42 municípios. Neste estudo, especificamente, não 
teremos todos os municípios como objeto de análise, mas sim 
uma parcela dos municípios que compõem a microrregião de 
Francisco Beltrão. Esta composta por: Barracão, Boa Espe-
rança do Iguaçu, Bom Jesus do Sul, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas 
Marques, Flor da Serra do Sul, Francisco Beltrão, Manfrinópolis, Marmeleiro, 
Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, Pinhal de São Bento, Re-
nascença, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santo Antônio do Sudoeste, São Jorge 
D’Oeste, Verê. Estes municípios foram relevantes no processo de formação da 
Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural - Assesoar de Francisco 

sido debatido na historiografia com muita originalidade. Referimo-nos a região como um recorte espacial 
que diverge com o global, segundo Fiore “a região não é uma realidade natural, mas é estabelecido por um 
ato de vontade, um ato de poder, é antes de tudo, um espaço construído por uma gama de representações”. 
Ver: FIORE, Sedenir. História Regional: interdisciplinaridade e Identidade Regional. Revista Semina. v. 12. 
n. 1, 2013, p. 2-3.  

Figura 1.
Mapa do Sudoeste 

do Paraná.

Fonte:
Mondardo, 2007.
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Beltrão, que abordaremos logo à frente neste trabalho para a melhor compreen-
são do objeto proposto por este estudo.

Região Sudoeste e Assesoar:
uma breve revisão historiográfica

É fato que os movimentos anteriores delimitaram territórios, 
movimentaram as estruturas do Estado e também em relação à população, 
porém, nosso estudo tem como proposta criar mecanismos para que o recorte 
de tempo e espaço não sejam previamente estabelecidos. Assim, a análise parte 
de meados dos anos 1980, com recuos que serão necessários e essenciais para 
estabelecer parâmetros que subsidiem a compreensão do contexto histórico da 
região e que direcionam para a proposta de estudo apresentada. 

Nesta perspectiva, o pós-Levante dos Posseiros trará consequências signi-
ficativas para o restabelecimento da “ordem” e das relações sociais entre os agri-
cultores familiares. Em meados da década de 1960, através de Decreto Federal, 
criou-se o Grupo Executivo para as Terras do Sudoeste - GETSOP com a fi-
nalidade de regularizar as propriedades que haviam sido distribuídas pela Co-
lônia Agrícola Nacional General Osório – CANGO, na política Varguista de 
proteção de Fronteiras. Este órgão foi responsável pela reorganização fundiária 
da região, titulando e promovendo ações de amparo ao agricultor familiar na 
tentativa de incentivar o desenvolvimento econômico, social e na construção de 
uma identidade de proprietário rural. Paralelo ao trabalho do GETSOP, Mis-
sionários do Sagrado Coração de origem Belga, agricultores familiares e outras 
lideranças locais, iniciaram um trabalho de pastoral, de orientação e assistência 
rural aos recentemente regularizados proprietários de lotes rurais do GETSOP. 

Deste trabalho surgiu, em fevereiro de 1966, a ASSESOAR. Uma institui-
ção idealizada pelos Missionários Belgas, em especial o Padre José Kaekelberg, 
popularmente conhecido como padre “Jef ” e outros sujeitos envolvidos com as 
causas sociais e agrárias desta região. 
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Na foto, jovens agricultores, profissionais liberais e 
membros da Igreja Católica responsáveis pela fundação da 
Assesoar de Francisco Beltrão. A ASSESOAR teve seus es-
tatutos inscritos no Registro de Imóveis 1ª Circunscrição, 1º 
Ofício de Registro de Títulos e documentos, Curitiba, aos 17 
de outubro de 1966 (ASSESOAR, 1966). Foi então funda-
da por 33 (trinta e três) jovens rurais, na sua grande maioria 
membros da JAC, empenhados no bem-estar da família do 
agricultor familiar, a partir da necessidade de se estabelecer 
um serviço autônomo e organizado a diferentes iniciativas que iam se desenvol-
vendo na região, desde 1962, pelos Missionários do Sagrado Coração de Jesus. 
É uma associação de agricultores que à ela se associavam. Cabia aos agricultores 
associados assumirem sua direção, cuidar de seu destino e do trabalho a ser de-
senvolvido. Os associados tinham o dever de cumprir suas obrigações e funções 
através de Miniassembleias Municipais, da Assembleia Geral, do Conselho Di-
retor, do Conselho Administrativo e da Diretoria Executiva. 

A intenção era fomentar o trabalho de pastoral e de proximidade da Igreja 
Católica com o leigo surgido a partir do Concílio Vaticano II (1962-1965) e as 
encíclicas Papais Mater et Magistra, Gaudium et Spes e Populorum Progressio. 

Figura 2.
Assembleia de 

fundação da 
ASSESOAR em 

10/02/1966.

Fonte:
Revista: Assesoar 

uma história em 
construção, p.13. 
Acervo Assesoar 

sob nº484/97.
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Além da atividade prevista em Estatuto próprio, a Assesoar incentivou e mobili-
zou os agricultores familiares em aproximadamente vinte e cinco municípios da 
região Sudoeste do Paraná ou propriamente da chamada microrregião de Fran-
cisco Beltrão, criando aspectos de resistência e luta pela construção de um espaço 
social melhor e que tinha como objetivo a permanência do homem no campo e 
seu consequente desenvolvimento. 

O trabalho, não apenas fomentou como reuniu instru-
mentos para combater as injustiças sociais que eram visivel-
mente estruturadas na sociedade devido ao clima de tensão e 
incertezas deixadas pelo cenário do conflito armado de 1957 e 
ao regime ditatorial instaurado após o Golpe Civil Militar de 
1964 no Brasil.

Os órgãos de repressão do Estado, comandado pelos mi-
litares, intensificaram suas investigações e perseguiram duran-
te todo o período da Ditadura os movimentos e organizações 
sociais. No Sudoeste, o maior exemplo é uma intensa e extensa investigação que 
o DOPS - Departamento de Ordem Política e Social promoveu acerca das mo-

Figura 3.
Mapa da atuação 

da Assesoar nos 
municípios da 

região Sudoeste 
do Paraná.

Fonte:
Revista: A 

História, da 
Assesoar, p. 6, 
1981. Acervo 

Assesoar.



376

Luta pela terra, mobilização popular e a democratização...

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

bilizações realizadas pela Assesoar de Francisco Beltrão. A fonte mais expressiva 
e robusta é o processo de investigação datado do ano de 1975, quando vários 
sujeitos, sejam eles agricultores, membros de Sindicatos Rurais e lideranças que 
faziam parte diretamente da Instituição, foram interrogados pelas autoridades 
policiais com intuito de encontrar argumentos para embasar uma condenação 
a Assesoar pelo trabalho que realizava. Para o regime, a instituição promovia o 
subversivo. 

A imagem evidencia que a instituição Assesoar era alvo 
das investigações do DOPS. Outros importantes trechos 
destas investigações foram divulgados no Relatório da Co-
missão da Verdade e estão disponíveis no acervo da institui-
ção. Importantes contribuições podem ser observadas em re-
lação a este processo e também a história da ASSESOAR na 
pesquisa de Mestrado que construí entre os anos de 2015 e 
20182. Nela, destacamos quais fatores foram capazes de blin-

2  O conteúdo pode ser acessado através do livro “Igreja Católica, Assesoar e Regime Militar no Brasil: resis-
tência e luta pela terra no Sudoeste do Paraná (1962-1978)”, publicado em 2018.

Figura 4.
Processo de 

investigação – 
assunto Assesoar.

Fonte:
Relatório Comissão 

da Verdade: 
Acervo Assesoar de 

Francisco Beltrão, 
Paraná.
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dar a Instituição que era considerada de esquerda e subversiva durante o regime 
militar no Brasil (1964-1985). Nesta ótica, a análise citada acima, trouxe como 
principal artifício de organização a Igreja Católica e, principalmente, os Missio-
nários Belgas da Congregação do Sagrado Coração que idealizaram o projeto e 
transformaram a Igreja Católica na principal mediadora do conflito. Evidente-
mente que a Igreja não foi à única mediadora, porém, a que mais se destacou e 
proporcionou maior desenvoltura ao trabalho de pastoral e assistência rural tão 
necessário para o período. 

Em meados da década de 1980, a Assesoar se desvinculou da Igreja cató-
lica, que tinha como principais membros de envolvimento com esta Institui-
ção, os Missionários Belgas. Após esta separação, novos horizontes são traçados 
tendo em vista os novos anseios dos agricultores e, sobretudo, dos membros da 
Diretoria da Instituição que neste período era comandada integralmente por 
agricultores familiares. É neste contexto que o Brasil e a região Sudoeste eram 
bombardeadas pelas propostas e propagandas tentadoras de um novo momento 
na agricultura. A modernização, a facilidade do trabalho através do agrotóxico, 
das terras mecanizadas ao invés dos terrenos “dobrados”, de sementes produzidas 
com acompanhamento para melhor produtividade, enfim, a promessa de dias 
melhores. Órgãos estatais como a antiga ACARPA – Associação de Crédito e 
Assistência Rural que mais tarde se tornou a EMATER - Empresa Paranaense 
de Assistência Técnica e Extensão Rural buscavam consolidar esse novo modelo 
incentivando aos agricultores a conhecer as novas técnicas de trabalho e o acesso 
às linhas de crédito disponibilizadas pelo Estado. 

Evidentemente que toda esta visibilidade e curiosidade tentadora que a 
chamada “Revolução Verde” despertou aos agricultores familiares do Sudoes-
te teriam consequências. Na sua grande maioria, problemas sociais que trariam 
percas significativas a região e a população. Em poucas expressões, o êxodo rural 
que seria o principal problema social enfrentado por conta das pequenas pro-
priedades e seus proprietários que, impulsionados pelas propagandas, aderiram 
aos créditos e não conseguiram liquidar suas dívidas no prazo, fazendo com que 
outros agricultores adquirissem essas propriedades aumentando seus terrenos, 
formando assim uma concentração de terras sob posse de um número reduzido 
de proprietários rurais.  
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Para tanto, algumas características precisam ser apresentadas para que se 
contemple nossa panorâmica apresentação do tema. Assim, é conhecido o fato 
de que a Assesoar buscou em fins da década de 1970, apoio da Igreja Católica 
para amenizar a impulsividade do pequeno agricultor do sudoeste que era des-
pertada pela propaganda da modernização das propriedades. No mês de abril de 
1974, a Assesoar publicava, em parceria com a Igreja Católica, em sua Revista 
Cambota que era um instrumento de sensibilização para com os agricultores di-
zendo: 

Saudamos o progresso que a mecanização da lavoura representa 
para o Estado e para a região, não desconhecendo, porém, os de-
sequilíbrios (diferenças causadas no campo e na cidade) por estas 
transformações da estrutura agrária. Interessa-nos nesta fase pela 
sorte do pequeno agricultor, que desprovido de técnicas agrícolas, 
impossibilitado de adquirir os meios para acompanhar este desen-
volvimento e pressionado para a baixa produtividade e pouco pre-
ço de seus produtos, busca no êxodo (saída) dos campos a solução 
e acaba marginalizado ao redor da cidade (BRUG, 2015, p. 95-96).

Era uma tentativa da Instituição de buscar argumentos e sensibilizar o pe-
queno agricultor que a promessa da facilidade do trabalho e a modernização 
poderiam acarretar na perda de suas propriedades rurais e consequentemente 
sua saída para o espaço urbano. A Assesoar, junto a CPT, Sindicatos Rurais e 
a CNBB, buscavam no projeto embrionário do “Fundo Rotativo” fomentar a 
ideia de concessão de empréstimos aos pequenos agricultores com baixos juros e 
sem que estes tivessem como garantia a propriedade dos agricultores aderidos ao 
programa. Era uma espécie de ‘fiador solidário’, ou seja, a cada empréstimo, um 
grupo todo assinava como aval do agricultor para a liberação do recurso. Foram 
anos de articulação para que o pequeno agricultor se mantivesse no campo, mes-
mo assim, isso não impediu que os índices do período indicassem o grande nú-
mero de agricultores que haviam entregado suas propriedades para os Bancos ou 
para outros agricultores que compravam suas terras em troca de assumir a dívida 
com as agências financiadoras. A imagem da sequência nos permite analisar estes 
dados evidenciando o expressivo número de agricultores que deixaram o campo 
com o processo de mecanização das terras agrícolas do Sudoeste do Paraná.
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Os dados mais expressivos encontram-se no contexto da dé-
cada de 1980 quando a população rural tem queda significativa 
em relação ao censo demográfico anterior, mostrando claramen-
te que os números da população urbana aumentaram no mesmo 
período. Até o ano de 2007 estes índices continuam com a mes-
ma variação citada, inclusive com variação na população total da 
região Sudoeste entre os anos de 1991 e 2000. 

O trabalho de Pastoral se materializa:
Assesoar como mediadora do acesso ao crédito rural

O trabalho da entidade se concentrou no viés religioso, mas também com 
propósito de assegurar a permanência do agricultor familiar no campo. Muitas 
eram as dificuldades para resistir à modernização da agricultura que era proposta à 
sociedade através das politicas de governo. As mobilizações foram constantes e com 
reais resultados obtidos por meio de todo trabalho desenvolvido pela instituição. 

De toda forma, a entidade mobilizou, organizou e se reinventou a cada pe-
ríodo de sua história para fomentar seu projeto. As contradições também são 
objetos de relevância para este estudo, pois a instituição nasce com o idealizador 
belga, o Padre Jef, mas também com a participação efetiva dos agricultores, po-
rém até fins da década de 1970 ela impede por meio do Estatuto da instituição, 
que o agricultor conduza a Assesoar como Presidente. Talvez, esta invisibilidade 
dada ao homem do campo contribuiu para o surgimento de divergências inter-
nas que levaram a ruptura entre os Missionários Belgas e a Assesoar. 

Figura 5.
População 

Censitária – 
1950/2007.

Fonte:
IBGE. Censo 
Demográfico 

1950/2007.
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Como já mencionado, padre Jef, o Missionário do Sagrado Coração que 
idealizou a Assesoar junto aos demais sujeitos sociais que fazem parte desta his-
tória que, no fim da década de 1970, mais precisamente em 1978, decidiu que 
era chegada a hora de se despedir da Assesoar e do Sudoeste do Paraná. Depois 
de 20 anos de trabalho juntos, entre Diocese e Assesoar, houve um distancia-
mento entre ambas as partes, pacífico, porém, deixava suas cicatrizes. 

Em 1978, na Assembleia da Assesoar, se firmavam novos rumos à entidade. 
Entre eles, entregar a direção, que até então havia se concentrado nas mãos dos 
religiosos, aos jovens filhos de agricultores. Estes em grande parte, ex-seminaris-
tas e egressos das Universidades. Os membros tradicionais do clero percebiam 
certo distanciamento da Assesoar dos religiosos. Assim, no entendimento do 
padre Jef, a insatisfação dos missionários belgas se consolidava quando um sa-
cerdote de atuação expressiva junto à organização vê em cima da mesa de um 
membro a famosa frase comunista: “A religião é o ópio do povo”. A partir de 
então, foi como se todos os argumentos contrários lançados contra a Assesoar 
pela Diocese e os leigos, fizessem sentido (BATTISTI, 2003, p. 183).  

A partir de 1981, se processa uma questão de marginalização dos Missio-
nários do Sagrado Coração, quando se afastam definitivamente alegando in-
compatibilidade ideológica com a atuação da Assesoar. Segundo eles, a entidade 
passava a ter um caráter puramente político. Este foi um dos momentos críticos 
da luta ideológica no interior do movimento. Um grande grupo de lideranças da 
Assesoar havia fundado o PT (Partido dos Trabalhadores) na região. Padre Jef 
mudou-se primeiramente para o sul da Bahia onde esperava poder iniciar um 
trabalho pioneiro como havia realizado no Sudoeste. 

Sem preocupações com os Missionários, em 2000, em sua quarta reformu-
lação estatutária, buscando reformular sua identidade, substitui a vinculação das 
finalidades à “Doutrina Social Cristã” para o “Desenvolvimento Sustentável”. 

O descontentamento do Padre Jef ficava evidente toda vez que era indaga-
do sobre o assunto. Em 2001, quando visitava a organização, externava seu “res-
sentimento”: Segundo ele, “pessoas de fora - não só os padres - dizem: que pena 
que o pessoal da ASSESOAR não fala mais de religião, catequese..., separam 
técnica de religião; técnica de um lado e religião de outro”. Em seguida, Jef disse 
ouvir “por aí” - de antigos aliados - críticas como: “O pessoal da ASSESOAR 
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perdeu o idealismo” e “ganham bem, não compram mais brigas”! E arrematou: 
“tem gente que diz: ‘Jef, você tem que voltar lá’” (A História da Assesoar, 1981).

 O que se pode observar é que por parte da Assesoar, não havia o dese-
jo da separação. Havia, sem dúvidas, o desejo pela autonomia política e admi-
nistrativa na esperança, ingênua, diga-se de passagem, que os belgas facilmente 
aceitariam esta mudança de contexto. Prova disso é que a organização manteve 
e mantém um bom relacionamento com os Missionários do Sagrado Coração. 
Talvez, faltou à direção da Assesoar naquele período, maturidade e sensibilidade 
para compreender a demanda dos Missionários. 

 A nova organização politica administrativa da entidade vai privilegiar 
a democratização do crédito as pequenas propriedades rurais para assegurar a 
igualdade no acesso ao crédito. Não é nenhuma afirmação inédita nesta região, 
nos tempos atuais, dizer que para os pequenos agricultores, a mudança tecnoló-
gica tinha consequências dramáticas. Com baixo rendimento, não podiam com-
petir com os preços das fazendas que produziam em monocultura. Os poucos 
que se aventuravam em tentar competir, tomando empréstimos dos bancos para 
poderem modernizar suas propriedades, acabavam sem condições de saldar suas 
dívidas e perderam suas terras que estavam alienadas aos bancos como garantia 
de empréstimo. Com isso, foram forçados a vender para outros agricultores, que 
assim aumentavam suas propriedades e consequentemente, sua produção. 

Segundo Camie van der Brug (2015), 109 mil propriedades rurais com 
menos de 50 hectares foram a falência. Das propriedades que tinham até 10 ha, 
desapareceram até 74%. Como consequência deste desaparecimento das peque-
nas propriedades agrícolas também desapareceu muitas pessoas da área rural. A 
urgência em democratizar o crédito rural fez com que a Assesoar apresentasse 
alternativas para melhorar esta situação. A ideia do fundo rotativo3, o crédito 
da agricultura familiar surgiu em 1986 quando Daniel Meurer era presidente 
da Assesoar, sendo efetivados anos mais tarde na gestão de Ademir Dallazen. 

3  Camie van der Brug (2015), apresenta o fundo rotativo como uma ideia que surge em 1986 quando 
Daniel Meurer era presidente da Assesoar, posteriormente, amadurecida a ideia e a busca por parcerias, a 
Assesoar contratou Assis Miguel do Couto como responsável pelo fundo. Daniel Meurer lembra da situação 
que assolava o paíi na crise dos anos 1980: Os agricultores eram descapitalizados de tal maneira que não tinha 
mais saída. Os Grupos de reflexão da Assesoar perderam seu sentido. A economia estava arrebentada. Era a 
época de muitas ocupações de terra e o inicio do trabalho com as associações para tirar as pessoas da crise”. 
(BRUG, 2015, p. 149-50).
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Contudo, uma vez que havia sido 
lançada a ideia, foi convertida em 
uma proposta (BRUG, 2015, p. 
150). O crédito consistia em con-
ceder ao agricultor familiar uma 
alternativa de investimento em 
forma de contratos solidários, ou 
seja, estabelecia que a própria base 
organizativa dos produtores finan-
ciados se tornasse a garantia dos cré-
ditos concedidos. A ideia era trabalhar 
com o chamado “aval solidário” (BRUG, 
2015, p.150), onde os agricultores não precisavam comprometer 
suas terras como garantia do crédito concedido, eles se responsa-
bilizavam uns pelos outros.

Segundo Brug (2015), outras frentes de pequenos agricul-
tores decidiram tomar as rédeas em suas próprias mãos. A ideia 
do Fundo Rotativo foi apresentada em 1987 à Misereor4, na Ale-
manha. O bispo Dom Agostinho não estava disposto a apoiar a proposta e se 
recusou a assinar a carta de recomendação. Foi o ano em que a relação entre a 
Diocese e a ASSESOAR estava complicada e Dom Agostinho havia retomado 
o Mandato Canônico. Para representar o reconhecimento que o fundo rotativo 
tinha juntado aos agricultores e ao sudoeste, o Jornal de Beltrão, em sua primeira 
edição, publicada em 1 de maio de 1989, destacava uma grande manchete na pri-
meira página com o seguinte título: “Falta emprego e os jovens estão deixando 
o Sudoeste”. No artigo, o depoimento do Prefeito de Verê, Reinaldo Baldissera 
(Gestão 1989-1992), deixava clara a causa do problema: “A raiz do problema é 
a falta de capital do homem do campo, que precisa investir, corrigir e recuperar 
a fertilidade da terra, mas ele está defasado, ele não tem incentivo financeiro” 
( JORNAL DE BELTRÃO, n. 1, p. 1).

4  A Misereor é uma instituição da Igreja Católica da Alemanha. Seu principal objetivo é trabalhar para a 
cooperação e o desenvolvimento, luta a mais de 50 anos pelas causas sociais e em defesa do pobre, dos mais 
fracos; tem abrangência em financiamentos que contribuem com o desenvolvimento de projetos na África, 
Ásia e América Latina.

Figura 6.
Símbolo 

do Crédito 
rotativo.

Fonte:
Crédito 

Rotativo da 
ASSESOAR 

(1990). 
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Considerações finais

O contexto de afastamento entre Assesoar e Igreja Católica ocorreu ao lon-
go dos anos, o ano de 1978 representa apenas, o marco final com a assembleia 
que faz a opção pela ruptura deste “casamento” de anos. No decorrer deste tra-
balho apresentamos o Getsop e Assesoar como instituições que obtiveram resul-
tados significativos levando em consideração suas áreas de atuação. Assim, o que 
podemos mencionar, nestes últimos momentos do texto, é que a Assesoar rein-
ventou suas práticas por necessidade de qualificar o agricultor familiar e inseri-lo 
no campo das relações sociais, econômicas e politicas das quais pertenciam suas 
demandas na região. A modernização trouxe, em evidência, o êxodo rural e aos 
que resistiram, caberia a uma instituição ampará-los para que sua permanência 
no campo se concretizasse. 

Não caberia aqui fazer discussões de quem esteve com a razão, mas sim, 
apresentar os motivos para os quais tornaram uma parceria de anos apenas uma 
memória de lutas e resistências contra as forças do Estado e contra a almejada 
modernização do campo que mexia com o sentimento de muitos agricultores. 
Assim, a Assesoar garantiu que, mesmo com a ruptura, era capaz de conduzir 
suas práticas visando a democratização do acesso as politicas públicas e proje-
tos destinados ao mundo rural. Além do nascimento de movimentos sociais, do 
próprio Partido dos trabalhadores a Assesoar garantiu uma politica de acesso ao 
crédito, o chamado fundo rotativo que anos mais tarde, entre os anos de 1994 e 
1995 fez nascer o Sistema Cresol vinculado ao Banco do Brasil. 

Portanto, o acesso ao crédito, que deve ser tema de outras produções cientí-
ficas e, outros movimentos de caráter social, fizeram da entidade uma instituição 
representativa dos interesses do agricultor familiar desta região. Assegurando 
estas lutas anos mais tarde novos programas foram surgindo com o intuito de 
garantir este equilíbrio e esta visibilidade ao agricultor familiar do sudoeste do 
Paraná.
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A presente proposta pretende contribuir com as análises histo-
riográficas sobre a presença da Igreja católica junto a povos indígenas no Brasil, 
com recorte especial para a década de 1970, quando um setor da Igreja Católica 
propôs uma nova relação e prática com os povos indígenas rompendo o processo 
de conversão e alterando o conceito de evangelização. A partir dos documentos 
das duas primeiras assembleias do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) – 
1975 e 1977 – cotejando com a memória de pessoas que participaram ativamen-
te desse processo, compreender a conversão do bispo diocesano de Chapecó, 
Dom José Gomes, que ao se identificar e assumir a causa indígena na proposta 
do Cimi, se converteu para as causas sociais. Conversão que influenciou radical-
mente na conquista dos direitos indígenas e dos setores populares da diocese, 
mas também que exaltou a ira da elite local, que não se furtou em ameaçá-lo e 
manifestar-se pela transferência do mesmo.  

Nas últimas décadas a historiografia tem abordado de maneira bastante crí-
tica a relação da Igreja Católica com os povos indígenas no Brasil. As teorias de-
coloniais, em especial, concebe a ação do catolicismo como uma das práticas do 
colonialismo, que ao “evangelizar” os indígenas destituía-os de sua condição so-

Uma experiência de conversão:

a ação indigenista de Dom José Gomes nos anos 1970 nos 
primórdios do Conselho Indigenista Missionário

Clovis Antonio Brighenti
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ciocultural coletiva transformando-os em indivíduo subalterno aos regramentos 
coloniais, em especial em mão de obra barata para colonos, mineiros, engenhos e 
serviços domésticos. Mesmo em contextos diferenciados, como às reduções dos 
padres da Companhia de Jesus, em que os Guarani criaram uma dinâmica pró-
pria, fora da lógica da exploração escravagista ou encomendeira, implicava no 
abandono de diversos comportamentos e práticas específicas, em especial a reli-
gião, práticas de poligamia e mobilidade. A conversão ao catolicismo significava 
ruptura com práticas cosmológicas Guarani, e, apesar da manutenção da língua, 
as reduções são também concebidas como uma colônia dentro da colônia, como 
frisou Melià (2011).

No caso da América espanhola, a defesa dos indígenas feita por alguns 
padres e bispos, como Bartolomeu de Las Casas, condenando publicamente os 
abusos coloniais, não se estendia à conversão dos indígenas pelo catolicismo. En-
tende-se, dessa maneira, que mesmo entre os que condenavam a exploração in-
dígena e defendiam seus direitos, as práticas particulares na evangelização eram 
totalmente intolerantes com relação ao outro. 

Encontramos na literatura histórica inúmeras passagens de conflitos dos 
jesuítas com colonos, devido a postura dos Inacianos de buscar a todo custo im-
pedir a escravidão, inclusive apelando ao Conselho Ultramarino, como ocorreu 
com os Caiacazes na Ilha do Marajó em 1690 (MONTEIRO, 1994, p. 118). 
A ação dos jesuítas rendeu inclusive a expulsão dos mesmos pelos colonos no 
Maranhão em 1684 e a expulsão de todas as colônias do império português, em 
1759, deixando os indígenas sem seus defensores. Mas, não se encontra passa-
gens em que esses padres tenham defendido a não conversão dos indígenas ao 
catolicismo. 

O contexto do século XIX é mais complexo, já que a Igreja praticamente 
não atuava com populações indígenas. A partir de meados do século são convo-
cados capuchinhos italianos para atender a dimensão “espiritual” dos Kaingang 
nos aldeamentos do Paraná e a partir do regresso dos Jesuítas ao Brasil em 1844, 
estes farão atendimento nos aldeamentos Kaingang no Rio Grande do Sul, po-
rém, não criaram reduções como ocorrera séculos anteriores.

A Igreja Católica perde seu prestigio junto ao Estado no atendimento aos 
indígenas nos séculos XIX e XX. Não foi apenas a expulsão dos jesuítas em 1759 
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que motivou o afastamento da Igreja, deve-se somar a entrada do cientificismo 
e, com a independência dos Estados Latino-americanos, a laicização do Estado. 
Esse debate é travado tardiamente no Brasil, devido as características do regime 
político do Estado brasileiro. A proclamação da república, empoderou os milita-
res positivistas, que além da defesa da laicização do Estado, defendiam também 
o atendimento laico aos povos indígenas. Assim como o principal personagem 
no círculo militar que defendeu a criação do Serviço de Proteção aos Índios 
(SPI) em 1910, Marechal Cândido Mariano Rondon, outras figuras do milita-
rismo como Luís Bueno Horta Barbosa e o inspetor do SPI e Alípio Bandeira, 
eram adeptos da laicização da temática indígena, argumentando que a legislação 
só permitia a Igreja evangelizar os indígenas, não seu amparo. Segundo Rocha 
(2003), a disputa pela subvenção pública foi um elemento definidor da postura 
tomada pelos positivistas. Sob o postulado positivista, que juntamente com par-
te da maçonaria influenciou a proclamação da república, a Igreja foi separada do 
Estado, mas isso não impediu que algumas ordens religiosas continuassem sua 
atuação com povos indígenas, como a ordem Salesiana no Rio Negro (AM) e no 
Mato Grosso. 

No geral, a ação da Igreja Católica secular foi a desobriga, que implicava 
na visitação esporádica de padres nas comunidades indígenas a fim de aplicar 
os sacramentos e celebrar missas. Nos anos 1950, missionários protestantes co-
meçam atuar junto a povos indígenas no Brasil, somente a New Tribes Mission 
tinha cerca de 90 missionários atuando em comunidades indígenas. De acordo 
com Rocha, as crises no SPI abriram brechas para atuação de religiosos, que fo-
ram incentivados a criar missões nas áreas de fronteiras, constituindo o trinômio 
“‘índio-Deus-pátria’, verdadeiros braços ideológicos do Estado” no que se refere a 
política indigenista, além de colaborar com áreas assistenciais (ROCHA, 2003).

Nos anos 60 os Salesianos mantinham atuação junto aos Xavante e Bororo 
(MT) e Tucano no Alto Rio Negro (AM); os Jesuítas atuavam junto aos Nam-
bikwara e Paresi (MT) e os Franciscanos com os Munduruku e Tiriyó no Alto 
Tapajós (PA). As Missões trabalhavam com a educação escolar, especialmente 
a partir de 1964, quando houve uma reaproximação das missões religiosas com 
os governos militares. O depoimento de Álvaro Sampaio, do povo Tukano, du-
rante o IV Tribunal Russell, que ocorreu em Rotterdam, Holanda, em 1980, 
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denuncia a maneira repressora com que a Missão Salesiana no Alto Rio Negro 
(AM) tratava os indígenas.

As moças do colégio salesiano são as mais marginalizadas, pois 
muitas delas tomam cachaça e ficam dando escândalo à própria 
congregação educadora.  Outras moças são mandadas, para a tris-
teza dos pais ou parentes, como empregadas domésticas na casa 
dos militares da FAB [Força Área Brasileira] que as freiras man-
dam só pra agradar os militares pelos serviços que eles prestam 
a região (...) conversei com o Padre Norberto...ele me disse que 
nossos antepassados viveram em estado de orgia. Por que voltar 
a essa vida? (...) Os nossos jovens sabem como viveram os gregos 
e fenícios; pelo contrário, os nossos jovens não sabem como vive-
ram nossos antepassados; tem vergonha de aprender ou medo de 
serem informados por pessoas que são contra nossa cultura porque 
eles não sabem que os nossos antepassados só se sentiam seguros 
quando eles possuíam a cultura de seus pais.  Nossos jovens têm 
vergonha ou medo de conhecerem a cultura porque eles pensam 
que voltarão à vida primitiva segundo a pregação de alguns padres 
e freiras (SAMPAIO, 1980, p. 27).

Os protestantes da New Tribes Mission, mantinham cerca de 20 missões 
espalhadas pelo Brasil, trabalhando especialmente com a evangelização, forma-
ção de monitores bilíngues para as escolas (conveniada com a Funai) e, na tradu-
ção da bíblia para as diferentes línguas indígenas. 

Na “Reserva Indígena” Xapecó (Terra Indígena - TI Xapecó, na diocese de 
Chapecó, única terra indígena reconhecida pelo Estado na região, a prática cató-
lica era a desobriga, sem criação de vínculos com os indígenas, apenas visitas espo-
rádicas para sacramentalização. O padre Adayr Tedesco – trabalhou na diocese de 
Chapecó desde a década de 1950, período em que a administração eclesial católi-
ca no Oeste ainda pertencia a prelazia de Palmas (PR) quando foi desmembrada 
em 1958 – recorda que até o início da década de 1970 a prática da Igreja com 
relação aos indígenas era a desobriga, que se corporificava nas missas e nos sacra-
mentos: “Eram visitas sem muita preocupação com a questão indígena propria-
mente dita. Apesar da boa vontade, nossa preocupação principal era vocacional. 
Nos dois primeiros bispos [D. José Thurler, 1959-1962; D. Wilson Laus Schmidt, 
1962-1968], não tínhamos trabalho com indígenas”. (TEDESCO, 2009, s/p).
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A ausência da Igreja Católica na TI Xapecó foi destacada no relatório da 
Inspetoria do SPI em 1967. Ao relatar as condições do posto, observa que os 
indígenas “não possuem salão de dança, igreja (...). A assistência religiosa é pres-
tada por elementos de seitas protestantes e, esporadicamente, por religiosos ca-
tólicos. O posto não tem Igreja; o culto da seita se processa no prédio da escola, 
fora do horário das aulas.” (SPI, RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 1/67). O 
SPI havia firmado um convênio com a Igreja Metodista, para uso das dependên-
cias da escola como espaço para atividades religiosas. O relatório critica ainda 
a atuação ou ausência da religião católica, e destaca a presença de religião pen-
tecostal. “Sempre ausente a religião católica, dentro do critério de que santo de 
casa não faz milagres. Mais atuantes as missões protestantes, embora ministrem 
em ensino chocho e sem alegria. Não possuem o Pôsto capela, que possibilitasse 
um atendimento mais regular (...)”. 

No universo religioso Kaingang da TI Xapecó, identificamos forte influên-
cia do catolicismo popular e do messianismo, maior que o catolicismo romano, 
embora as duas práticas fossem utilizadas concomitantemente. Sacramentos 
como o batismo eram realizados na “tradição do catolicismo popular”, “tradição 
romana” e na “tradição Kaingang”. Dessa prática se destaca a devoção a São João 
Maria, o batismo na Água Santa e a cruz de cedro como referência a lugares 
sagrados. Tomazi (2010) observa que, no catolicismo popular praticado pelos 
caboclos do Contestado, instituiu-se de “penitências, como carregar grandes pe-
dras na cabeça durante as procissões, nas ‘formas’ ou medicinais, como as ben-
zeduras e os chás. O uso do fogo, água, cruzes, imagens de santos, fitas, eram 
os símbolos sagrados mais usados durante as “formas” e em outros momentos 
celebrativos”. 

O contexto das políticas indigenistas na década de 1970

Falar sobre povos indígenas no Sul do Brasil, na década de 1970, não era 
algo comum, porque para a sociedade regional não existiam mais indígenas nessa 
região, tampouco despertava interesse da sociedade sobre o tema. Comumente, 
falava-se em bugres, caboclos, brasileiros, categorias sociais que em certa medida 
descendiam de indígenas. O indígena era uma inferência do pretérito. Na Igreja 
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Católica, a opinião não era distinta. Egydio Schwade (1993) observa que “à me-
dida que os índios perdiam suas “penas” as missões diziam que os índios eram 
considerados integrados.”

Esse pensamento evolutivo, era parte da ordem imposta pelo Estado aos 
povos indígenas desde o início do século XX com a criação do SPI. A linha fi-
losófica orientadora desse órgão era o positivismo que ocupava parcela signifi-
cativa do militarismo republicano. Por um lado, a visão humanista de defesa da 
integridade física desses povos e por outro a intolerância contra seu modo de 
vida, atuando em todas as frentes para transformar o indígena em “brasileiro”.

O Estado impôs aos indígenas a condição de tutelados, considerados “rela-
tivamente incapazes” pelo Código Civil de 1916. Essa definição legal e política 
retirava do indígena sua condição de humanidade, restringindo a cidadania co-
letiva, afastando-o do contato com a sociedade, tendo o Estado seu único in-
terlocutor e mediador da relação. Na perspectiva do Estado, na medida em que 
essas coletividades iam deixando sua cultura para adotar os costumes nacionais, 
dentre eles a língua, eram considerados evoluídos e deixavam sua condição de 
indígenas. A condição transitória dos indígenas era administrada pelo SPI, as 
ciências sociais, pouco participava desse processo, não questionavam e aceitavam 
como natural. 

A partir de 1940 o SPI é transferido para o ministério da agricultura 
(decreto-lei nº 1.736, de 3 de novembro de 1939), com o argumento de que 
o problema da proteção aos índios se acha intimamente ligado à colonização, 
para que possam colaborar com as “populações civilizadas” que se dedicam às 
atividades agrícolas. Os indígenas voltam a ser enfatizados como futuros traba-
lhadores rurais. Novos Postos Indígenas e novas Frentes de Atração são criadas. 

No Sul do Brasil são criados Postos Indígenas (Unidades administrativas 
da política indigenista do Estado) em praticamente todas as terras indígenas cuja 
finalidade era agilizar o processo de integração através de práticas agropecuárias 
e educação escolar. Os Postos Indígenas eram estruturas no interior das Terras 
Indígenas cujo poder de controle imposto sobre os indígenas passou a ser si-
nônimo das terras, assim, a terra Indígena Xapecó passou a ser conhecida como 
Posto Indígena Xapecó. As terras indígenas passam a ser fortemente exploradas 
pelo SPI para a produção agropecuária. Agricultores são incentivados a arrendar 
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as terras indígenas a fim de “ensinar os indígenas os ofícios da agricultura” e a 
madeira existente nas terras indígenas foram vendidas pelo SPI a empresários 
regionais a fim de fomentar a “renda indígena”1. Os chefes dos postos, no ge-
ral servidores públicos ou contratados pelo poder público, eram as pessoas com 
maior poder nas comunidades indígenas. Eles se atribuíam o poder de acusar, 
condenar, aplicar pena e sancioná-la a quaisquer indígenas que não cumprisse 
suas ordens ou que questionasse suas práticas.

O órgão foi extinto em 1967, em plena ditadura militar após uma série de 
denúncias de abusos cometido pelo órgão e pelo abandono que se encontravam 
os povos indígenas. Os militares perceberam o momento político para extinguir 
o SPI e criar um novo órgão mais articulado com o pensamento do militarismo 
da época.  Em 1964 quando ocorre o golpe militar, o SPI estava controlado pelo 
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de João Goulart, partido da oposição ao re-
gime. Os militares criam o Ministério do Interior a fim de demonstrar mudança 
e moralização do serviço público, argumentos que embasaram o golpe. O Minis-
tro Albuquerque Lima, decidiu investigar as denúncias contra o SPI e nomeou 
(portaria nº 239 de 1967) o procurador federal Jader de Figueiredo Correia para 
proceder um inquérito e apurar as irregularidades. O Relatório, com mais de 7 
mil páginas, identificou uma relação de crimes cometidos contra os indígenas 
pelos servidores do SPI, apressando a extinção do SPI e criação da Funai.

 A extinção do SPI e a criação da Funai pode ser explicada pelo fator da 
roubalheira e denúncias contra o SPI, ocupando a imprensa internacional e fator 
de duas CPIs e um inquérito instaurado pelo próprio Ministério do Interior. 
Porém, na observação de Rocha, é necessário analisar o contexto mais amplo, 
ligado a modernização que desejava se ajustar o Estado brasileiro com maior 
controle sobre a política indigenista, “modernizando seus aparelhos de modo 
a facilitar as novas formas de acumulação engendrados pelo sistema capitalista 
brasileiro” (ROCHA, 2003, p. 62). Os militares implantaram o “nacional desen-
volvimentismo”  expressado nas grandes obras do chamado “desenvolvimento”, 

1  Através do Decreto nº 10.652 de 16 de outubro de 1942, modificado pelo Decreto 12.318 de 27 de abril 
de 1943 e 17.684 de 26 de janeiro de 1945, autorizava o SPI a “explorar as riquezas naturais, das indústrias 
extrativas ou de quaisquer outras fontes de rendimento do patrimônio indígena para assegurar, oportuna-
mente, a emancipação econômica das tribos”, ficando assim instituída a renda indígena. Os recursos finan-
ciaram as atividades do SPI em todo Brasil. Foi a “porta aberta” para exploração dos bens naturais dos povos 
indígenas bem como sua mão de obra. 
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no avanço do capital sobre a amazônia e na repressão à oposição pelo regime. “O 
golpe de 1964 assinala a transição definitiva para o modelo de desenvolvimento  
econômico associado ao sistema político-econômico internacional, como novo 
padrão de reprodução do capital” (ROCHA, 2003, p. 62).

Dentre as ações modernizadoras propostas pela Funai foi a criação de um 
ordenamento jurídico infraconstitucional que permitisse respaldo jurídico para 
as ações da integração indígena à sociedade nacional e melhorar a exploração dos 
bens indígenas. Foi publicado o Estatuto do Índio, através da Lei Nº 6001/1973, 
aprimorando a exploração das terras indígenas. Na TI Xapecó foi instalada uma 
indústria madeireira de alta qualidade, no corte de madeira, destinada à explo-
ração. A Funai também passou a exigir contrato dos arrendatários das terras 
indígenas com pagamentos regulares da renda fator que gerou revolta entre os 
agricultores que muitos deles já se consideravam donos das terras e se recusaram 
a assinar contrato. Por seu turno, os indígenas estavam revoltados, porque os 
arrendatários iam exigindo cada vez mais terras, deixando-os nos locais menos 
próprios à agricultura. A madeira  era explorada com o argumento de que os in-
dígenas necessitam casas, mas ao contrário, no contexto real a madeira era toda 
vendida e os indígenas ficavam sem casas. 

A Funai também modernizou o controle sobre os indígenas, punindo 
qualquer manifestação de descontentamento, e controlando a entrada e saída 
de indígenas exigindo autorização por escrito (portaria) do chefe do posto para 
se ausentar da comunidade, detalhando os motivos e o tempo de permanência 
fora. Embora os indígenas não estavam articulados em organizações políticas 
opositoras ao regime, a Funai sabia que eram uma ameaça em potencial, tanto 
pela dinâmica de suas organizações social, como pela possibilidade de revolta 
diante da tamanha exploração. 

Nova proposta de inserção missionária com povos indígenas 

No interior da Igreja Católica havia um pequeno grupo que atuava com a 
temática indígena, mas numa perspectiva sacramental. Em abril de 1972 ocorreu 
o III Encontro de Estudos Sobre a Pastoral Indigenista, organizado e coorde-
nado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por ocasião da 
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inauguração da nova sede da Anthropos do Brasil, em Brasília. No dia 23 de 
abril, ao término do estudo, é anunciada a criação de um organismo da CNBB, 
destinado a ser o coordenador de toda atividade da Pastoral Indigenista da Igreja 
Católica do país, denominado Conselho Indigenista Missionário (Cimi). 

A efervescência dos debates em torno das posturas que a Igreja Católica 
deveria adotar naquele momento na relação com o Estado e na relação com as 
comunidades indígenas geravam inquietações e disputas, a catequese era a pa-
lavra chave. O documento A fundação do Cimi, foi redigido por D. Alberto 
Gaudêncio Ramos, arcebispo de Belém/PA, que observou que “ninguém infor-
mou que ela [Catequese] é inútil ou desnecessária, mas deve ser feita por etapas, 
respeitando a diversidade cultural dos grupos tribais” (PREZIA, 2003, p. 226). 
Metaforicamente falando, diz que a catequese “não deve proceder como quem 
corta, mas como quem enxerta.” Outra preocupação era relativa ao Estatuto do 
Índio que, naquela ocasião, já tramitava no Congresso Nacional. O encontro 
apontava algumas conquistas positivas e “outros pontos perigosos que poderão, 
se aprovados, redundar em graves prejuízos à conservação dos grupos tribais ou 
anestesiando completamente a atividade das missões religiosas.” Apontava tam-
bém preocupação relativa à “preservação das terras indígenas”, diante das inva-
sões e problemas de demarcação.

Ao assumir o cargo de secretário executivo da CNBB, Dom Ivo Lorscheiter 
convocou a IV Reunião do Conselho do Cimi, no dia 30 de junho de 1973. A 
CNBB desejava mais dinamismo do Conselho, maior intervenção na realidade 
social, e queria que a entidade criasse um secretariado executivo. Essa movimen-
tação da CNBB tinha como pressuposto os rumos políticos do país, em que não 
só se via aumentar a repressão sobre os movimentos sociais, mas também a tor-
tura se fazia diária no governo do General Emílio Garrastazu Médici. O nome 
desejado primeiramente para assumir o cargo de secretário era do padre jesuíta 
Antonio Iasi, que rejeitou o convite alegando problemas pessoais. Assumiu, en-
tão, o posto de secretário executivo o padre Egydio Schwade. Na oportunidade 
foi criada a figura do vice-presidente, sendo indicado para o cargo o padre Vicen-
te Cesar (CÉSAR, 1981, p. 212).

No seu primeiro ano de atividade o Conselho Indigenista Missionário fi-
cou restrito a temas internos, como a elaboração de seu regimento no estudo das 
Diretrizes Antropológicas para as atividades das prelazias junto às populações 
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indígenas, na preparação de cursos para missionários e na relação com o governo, 
ajudando na elaboração do Anteprojeto do Estatuto do Índio. 

Nesses primeiros dois anos a relação com o governo militar era de colabo-
ração. A Funai ainda estava no horizonte do Cimi como um órgão que deveria 
manter um bom relacionamento, por esse motivo ficou explicitado no regimen-
to interno que “o Cimi deseja também aprofundar sempre mais as suas boas re-
lações com a Funai.” (PREZIA, 2003, p. 226-227).

Ao assumir a função de secretário executivo, Egydio Schwade implemen-
tou uma prática de ações que geraram tensões internas. Ocorre que Schwade já 
vinha de experiência com a temática indígena, desde 1968, com questionamen-
tos às missões tradicionais, ao trabalho da Igreja com as comunidades indígenas 
e com críticas quanto às ações e às omissões do Estado brasileiro. A publicação 
do Boletim do Cimi, sob responsabilidade do secretário, tornou-se o principal 
instrumento para externar suas críticas. A edição nº 4, de 10 de agosto de 1973, 
estampava diversas denúncias de violência contra os povos indígenas, especial-
mente a grilagem de terras indígenas no Mato Grosso. Essas denúncias geraram 
conflito interno no Cimi, uma vez que o presidente e o vice-presidente deseja-
vam manter a entidade num permanente diálogo e cooperação com o Governo. 
Essas denúncias motivaram a renúncia do presidente Pe. Ângelo José Venturelli.

Com a renúncia do presidente, assume o vice, padre José Vicente César. O 
final do ano de 1973 foi decisivo para marcar a nova postura adotada pelo ór-
gão da CNBB recém-criado. Em dezembro é produzido um documento que se 
tornaria um divisor entre um setor da Igreja, defendido pelo presidente do Cimi 
que desejava a integração do “índio” nos moldes propostos pelo Estado, e de 
outro setor, representado na pessoa do secretário executivo, contando com apoio 
do secretário da CNBB, almejando denunciar aquilo que chamaram de “injus-
tiças” contra os povos indígenas, mesmo que as denúncias custassem a relação 
com o Estado. O documento intitulado Y-Juca-Pirama. O Índio: aquele que deve 
morrer, documento de urgência de Bispos e Missionários deveria ter sido lançado 
no dia 25 de dezembro de 1973, por ocasião dos 25 anos da Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos, mas só foi lançado em março de 1974, por problemas 
gráficos, Benedito Prezia (2003) observa que até mesmo as impressoras católicas 
não queriam publicar o material com temor de represálias do governo militar. 
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O documento contendo dados da realidade indígena brasileira denunciava 
a violência e os abusos cometidos contra os povos indígenas pelo desenvolvi-
mento capitalista da época, chamado de “milagre brasileiro”, e pela omissão do 
Estado. O padre Vicente César, presidente do Cimi em exercício, não concor-
dou com o documento. Para ele, o documento estava dizendo que se tratava de 
“claras intenções ideológicas, tomando o índio como pretexto para severa crítica 
à política desenvolvimentista do governo” (CÉSAR, 1981, p. 212).

Vicente César foi voz destoante dentro do Cimi, evidentemente não dentro 
da Igreja, a qual mantinha suas contradições, conservando algumas missões ainda 
com velhas práticas. Sua maior frustração foi ver o Cimi afastar-se do governo. 
No dia 26 de junho de 1975, apresentou sua renúncia da presidência do Cimi.

A inserção da Igreja diocesana na temática indígena

A temática indígena na diocese de Chapecó não tinha impacto na dinâmi-
ca da diocesana devido aos elementos acima citados a insignificância quantitati-
va comparada a população regional, uma vez que os indígenas na diocese eram 
cerca de 1.000 pessoas.  Tampouco havia qualquer “tradição” da Igreja diocesana 
em trabalhar com essa temática. 

O padre Adair Tedesco (2009) destacou que “os primeiros que introduzi-
ram a questão indígena [na diocese], foi justamente o Lothário e o Egon” (Lothá-
rio Thiel e Egon Dionísio Heck) que eram seminaristas da diocese da primeira 
turma. “Foram eles que no começo causavam espécie para nós, porque eles insis-
tiam demais na análise da realidade, na realidade dos indígenas, e nós estávamos 
estranhando (...). Eles eram completamente voltados pra essa questão, foram eles 
que introduziram a nossa consciência indígena” (TEDESCO, 2009, s/p).

Recorda ainda Tedesco, que os acontecimentos do Concílio Vaticano II 
(CVII) – 1962 – foram espetaculares, de muitas esperanças, mas a temática in-
dígena fez parte dos documentos oficiais. O CVII foi traduzido para o contexto 
Latino-americano pela Conferência Episcopal Latino-americana de Medellín, 
em 1968. É consenso entre teólogos e historiadores da Igreja2 que as principais 

2   Indicamos os principais expoentes com os quais construímos nossas arguições: Enrique Dussel, 1981; 
Paulo Suess, 1989; Gustavo Gutiérrez, 1981; José Oscar Beozzo, 1981; Eduardo Hoornaert, 1981.



398

Uma experiência de conversão: a ação indigenista de Dom José Gomes...

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

mudanças ocorridas no interior da Igreja Católica na América Latina, na segun-
da metade do século XX, foram provocadas pela Assembleia da Conferência 
Episcopal Latino-Americana (CELAM).  Segundo Enrique Dussel (1981) ha-
via imaturidade nas reflexões teológicas na Igreja da América Latina e pela pri-
meira vez foi introduzida a ideia de uma Igreja Latino-Americana.

Para o teólogo indigenista Paulo Suess (1989), três elementos marcaram a 
identidade da Igreja Latino-Americana no contexto de Medellín: a opção pre-
ferencial pelos pobres, a Teologia da Libertação e as Comunidades Eclesiais de 
Base.  Segundo esse teólogo, se para o Vaticano II a palavra-chave foi “diálogo”, 
para a Conferência do Episcopado Latino-Americano, em Medellín, foi “Liber-
tação”.  “É a partir desta realidade que se produz no nível das ciências humanas, 
a partir de 1964 aproximadamente, uma ruptura epistemológica: a socioeconô-
mica do desenvolvimento se transforma em teoria da libertação por meio de um 
diagnóstico que propõe a ‘teoria da dependência’” (DUSSEL, 1981, p. 181).

O documento de Medellín sobre a Paz critica a realidade Latino-americana 
e o papel que caberia à Igreja exercer para contribuir com a conquista da paz, 
partindo de uma concepção de que a “situação de injustiças constitui ameaças 
positivas contra a paz em nossos países.” (CELAM, 1977, p. 56). O documento 
ainda menciona a resistência armada também como forma de violência, ou seja, 
condenam a propostas de grupos insurgentes em diferentes países em pegar em 
armas para combater o regime. Para Paulo Suess (1989, p. 89) “enquanto os mo-
vimentos de 1968 procuravam inventar novas normas de conduta para um pro-
jeto indefinido, a Igreja recorre aos seus fundamentos normativos, o Evangelho, 
nem sempre corretamente refletido em sua prática institucional.” 

Se a via revolucionária e a luta armada eram condenadas pela Conferência, os 
bispos propõem, como método para superar as desigualdades e criar esses “homens 
novos”, “uma ação dinâmica de conscientização e organização dos setores popu-
lares” (SUESS, 1989, p.63). Essa tarefa como uma ação ecumênica. Ao mesmo 
tempo em que o papa Paulo VI condena a luta armada, o documento “Paz” a reco-
nhece como legítima diante de governos ditatoriais e no âmbito da defesa do bem 
comum, afirmando que a “insurreição revolucionária” é legítima, especialmente no 
caso de “tirania evidente e prolongada que ofendesse gravemente os direitos fun-
damentais da pessoa e prejudicasse o bem comum do país” (SUESS, 1989, p. 63). 
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Medellín desejava mudanças sociais na América Latina e os “pobres” eram 
os eleitos e destinatários preferenciais desta transformação, demonstrando ten-
dências de inversão da relação da Igreja Católica, de uma Igreja relacionada com 
o poder para uma Igreja povo. Os pobres como “agentes” e “protagonistas” da 
transformação irão, na prática, ser substituídos por “pacientes” e “destinatários” 
da ação da Igreja: “Esses ‘pobres’ de Medellín ‘ainda não têm um rosto Latino-
-americano. Os textos poderiam da mesma maneira falar dos pobres da Ásia e 
da África, pouco dizem as Conclusões sobre o extermínio dos povos indígenas”, 
critica o teólogo Paulo Suess (1989, p. 87).

Os indígenas, em Medellín, não aparecem nem como protagonistas nem 
como destinatários da ação da Igreja, mas estão mesclados, confundidos e quanti-
ficados nessa massa de pobres onde a evangelização não “prosperou”, porque con-
tinuam “gentios”, “pagãos”. Medellín retoma a referência do Vaticano II segundo 
a qual os indígenas não alcançaram a “conversão perfeita”. (DOCUMENTO 
AD GENTES, 1965, s/p). São lembrados como “grupos étnicos semipaganiza-
dos”, “marginalizados da cultura, os analfabetos, e especialmente os analfabetos 
indígenas privados por vezes até do benefício (sic) elementar da comunicação 
por meio de uma língua comum”, (CELAM, 1977, p. 72) ou seja, o idioma da 
sociedade dominante. Os indígenas “devem ser libertados de seus preconceitos e 
superstições (...) fanatismos, tendência fatalista (...) desconfiança e passividade” 
(CELAM, 1977, p. 72). No aspecto religioso ainda eram consideradas apenas 
“crenças” as suas religiões, e na educação escolar já principiavam algumas pro-
postas de respeito a valores culturais, de acordo com as quais eles não deveriam 
ser incorporados. Para Medellín os indígenas deveriam ser “capacitados para que 
eles mesmos, como atores de seu próprio progresso, desenvolvam, de maneira 
criativa e original (...). Deve-se respeitar os valores próprios de sua cultura, sem 
excluir o diálogo criador com outras culturas” (CELAM, 1977, p. 72).

Se as propostas do episcopado ainda se apresentavam como conservadoras, 
elas abriram portas para olhar para contextos novos, para os sujeitos esquecidos 
ou violentados nos processos históricos. O desafio era traduzir esses pequenos 
sinais em ação prática, como lembrou Schwade, não contestar a obediência, mas 
fazê-la de maneira criativa. 

Lothário Thiel ordenou-se padre em 21 de fevereiro de 1975. Recorda que, 
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“no tempo que estava estudando na teologia, um dos debates era sobre o ‘sentido 
missionário da Igreja’. Era o período pós-conciliar, a Igreja tentando se abrir para 
o mundo” (THIEl, 2009, s/p) Relata que primeiramente conheceu a Operação 
Anchieta (Opan) [atualmente Operação Amazônia Nativa], que em sua opinião 
era um organismo leigo articulado por um padre jesuíta que apostava na capaci-
dade dos leigos: “Meu primeiro contato foi com a Opan em Porto Alegre, quan-
do estava estudando teologia, e foi com o padre Egydio, ele organizava cursos de 
formação para leigos. Depois comecei no Cimi” (THIEl, 2009, s/p). Conta que, 
como seminarista, passou um ano em Rondônia trabalhando na Opan com os 
indígenas Paacas Novas. Percebia que, à época, “não estava claro qual era de fato 
o compromisso da Igreja com os povos indígenas (...) A gente não tinha muita 
clareza, mas intuições.” Apesar de setores da Igreja terem assumido uma linha de 
atuação mais aberta e voltada para compreensão da realidade social, qualquer 
atitude distinta ainda era vista com muitas reticências. 

Ainda como seminarista, Thiel passava as férias na Terra Indígena Xapecó. 
Ele e Egon Heck se hospedavam na casa do chefe de posto João Mader. “Como 
ele não tinha secretário, eu e o Egon ajudamos a datilografar as intimações para 
os agricultores que estavam morando na área indígena para que eles se retirassem 
da área. As relações ainda não estavam tão tensas entre Cimi e Funai. Havia inge-
nuidade de ambos os lados (THIEL, 2009, s/p).

Egon Heck também recorda desse fato e descreve como era a relação com 
o chefe de posto: “eu e o Lothário voltávamos de férias e íamos à área indígena 
para começar conhecer a realidade (...) João Mader aceitou que nós pudéssemos 
ficar por um mês hospedados no posto, tínhamos um temor se ele autorizaria 
mas ele acabou autorizando”. (HECK, 2009, s/p). O ingresso na Terra Indígena 
era autorizado, consentido pelo representante do Estado na aldeia, uma vez que 
auxiliava seus trabalhos burocráticos e ambos eram seminaristas, quase padres 
católicos, posição que garantia a eles trânsito livre. O período do estágio na TI 
Xapecó ocorreu nos anos de 1973 e 1974, antes de Lothário e Egon se sagrassem 
padres.  Foi o período em que estava em elaboração e aprovação o Estatuto do Ín-
dio (Lei 6001/73), aprovado em dezembro de 1973. Egon recorda que, em fun-
ção da deliberação do Estatuto de proibir o arrendamento das terras indígenas, o 
chefe de posto João Mader, coronel aposentado, buscou cumprir as deliberações 
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da lei nacional e tratou de notificar os arrendatários para que desocupassem a 
terra indígena, “tinha que fazer os termos de notificação do fim do arrendamen-
to e essas notificações nós inclusive ajudávamos. E aí, ao prestarmos serviço em 
notificar, já nos possibilitou conhecer o conflito” (HECK, 2009, s/p).

Antes dos trabalhos dos seminaristas, a temática indígena não aparecia nos 
planos de ação da diocese. Padre Tedesco não se recorda da questão indígena 
aparecer alguma vez nos planos pastorais da diocese. “O conceito geral era aque-
le mesmo entre as elites, e ainda hoje existe que o índio era alguém que tem terra 
demais, que é preguiçoso, vagabundo, era essa ideia, nunca me lembro de ter 
havido a colocação da problemática indígena antes de Dom José” (TEDESCO, 
2009, s/p).

Em 1974 ocorre um rompimento definitivo das relações Cimi/Funai. Os 
membros do Cimi perceberam que a Funai não estava para contribuir com os 
povos indígenas, ao contrário, era o braço direito da ditadura militar nos povos 
indígenas, explorando de todas as formas os recursos naturais existentes nos ter-
ritórios indígenas. Na Terra Indígena Xapecó, a pastoral indigenista recém cria-
da, percebe que a iniciativa de Mader em notificar os arrendatários não passava 
de ilusão para evitar mais revolta dos indígenas. A pastoral assume uma postura 
de denúncia contra os arrendamentos e a exploração de madeira. Imediatamente 
as relações se acirram. Os padres não são mais bem vindos na terra indígena por 
parte da Funai e as tensão na região aumentam com as iniciativas para desintru-
são da terra Indígena. 

A partir desse rompimento Cimi-Funai, a Assessoria de Segurança e Infor-
mação (ASI) órgão do Serviço Nacional de Informação (SNI) ligado as autar-
quias, no caso a Funai, começou a controlar a ação missionária. Um sistema de 
informações é criado entre os chefes de postos e demais servidores dessas unida-
des administrativas, que repassavam as informações a superintendência regional, 
no caso do Sul do Brasil a 4ª Delegacia Regional localizava-se em Curitiba, que 
as remetiam a chefia geral da entidade em Brasília (DF).

Tedesco (2009, s/p) lembra que a ação de Dom José Gomes com a temá-
tica indígena ocorre no conflito. “Então ele começou a tomar consciência e, fo-
ram as duas grandes causas nas quais ele se envolveu, a causas dos indígenas e a 
causa dos pequenos agricultores,” que eram justamente os sujeitos explorados 
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e exproprieados da terra e em 
algumas situações rivalizando 
pelo mesmo pedaço de ter-
ra. Tedesco recorda que não 
havia grandes preocupações 
com outros temas, como a 
causas das cidades, mas com 
as pessoas do campo, na re-
lação direta com a terra, no 
momento que estava ocor-
rendo a “mutação” do Oeste 
catarinense com a entrada do 
agronegócio, mecanização 
do campo, mudanças genéticas em aves e plantas e a conse-
quente expulsão dos camponeses. A postura de Dom José se 
modifica radicalmente para causa indígena, ocorrendo sua 
“conversão” para as causas sociais pela temática indígena, na 
observação de Tedesco. “Ele veio para a diocese já com uma 
preocupação com os pobres um pouco mais do que o comum 
dos bispos, porém ele se converteu a partir da realidade dos 
índios de Xanxerê e dos índios aqui debaixo [Toldo Chim-
bangue] que começou uma questão seríssima (...) os índios 
vivendo de agregados nas terras que eram deles. (TEDESCO, 2009, s/p). Po-
rém, Egon Heck atribui esse acontecimento ao acolhimento da proposta trazida 
por ele e seu colega Lothário, à Igreja diocesana, a aquilo que ele denominou de 
“pedagogia” de Dom José Gomes, de conhecer a realidade em que estava inse-
rido e deixar-se sensibilizar-se por ela. “A presença dele [Dom José] era de um 
pastor que tinha toda uma metodologia de conhecer as pessoas, as comunidades, 
as paróquias.” (HECK, 2009, s/p). Seu conhecimento da presença indígena, era 
superficial a partir de um informe da paróquia de Xanxerê, a partir da sacra-
mentalização. Porém, com a nova proposta de trabalho, a partir de enfrentar os 
desafios, atuar pela e para a justiça em primeiro lugar. 

O que possibilitou Dom José assumir a temática indígena foi sua percepção 

Figura 1.
Dom José Gomes 

é ungido por 
um indígena 

por ocasião de 
sua eleição à 

presidência do 
Cimi em 1979.

Fonte:
Arquivo do Cimi. 

Brasília/DF.
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de que lutar pela justiça a partir da 
mística cristã era enfrentar as injus-
tiças que estavam sendo cometidas 
contra os indígenas, pela convivên-
cia com eles, pelo conhecimento 
do mundo do outro, e a perspec-
tiva de respeito pela diferença. A 
temática indígena não significou 
apenas um olhar diferenciado para 
aquela realidade e um projeto de 
intervenção na defesa de seus di-
reitos, mas gerou mudanças na 
própria razão de Dom José Gomes. 

Nos dizeres de Tedesco, o bispo se “converteu” à causa indíge-
na, às causas sociais e ao outro. Metaforicamente empregamos 
o sentido do “ritual de passagem” que ocorre em diversos po-
vos indígenas para exemplificar o ocorrido, não no sentido da 
naturalidade, mas como dissemos, da intencionalidade, do po-
sicionamento diante do contexto. Dom José Gomes vivenciou 
aquilo que apontava o documento Y-Juca-Pirama (1973, s/p): 
“muitos apelos da presença e da ação do senhor, sementes do 
Evangelho, há de receber o evangelizador que real e lealmente 

se encarne no mundo dos índios.”

Construção de novas relação com os povos indígenas – 
documentos das primeiras assembleias do Cimi

Uma nova relação é posta em prática com os povos indígenas por um setor 
da Igreja Católica, da qual Dom José Gomes, os padres Lothário, Egon e Egydio 
faziam parte. Já nos primeiros anos inúmeros leigos, religiosos e religiosas par-
ticiparam e participam do Cimi. A proposta aprovada na primeira assembleia 
Geral do Cimi, ocorrida em Goiânia entre 27 a 27 de junho de 1975, rompeu de 
vez com a conversão ou sacramentalização dos povos indígenas.  Como Linha 

Figura 2.
Substituição da 
mitra pelo cocar. 
Mulher Kaingang 
e filhos celebram 
com Dom José 
Gomes.

Fonte:
Arquivo da Cúria 
diocesana de 
Chapecó.
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de Ação da I Assembleia foi proposta a “Encarnação”, que na definição do docu-
mento era estar com “eles” e tornar-se um “deles”. 

Seguindo os passos de Cristo, optar seriamente, como pessoas e 
como Igreja, por uma encarnação realista e comprometida com 
a vida dos povos indígenas, convivendo com eles, investigando, 
descobrindo e valorizando, adotando sua cultura e assumindo sua 
causa, com todas as consequências; superando as formas de etno-
centrismo e colonialismo até o ponto de ser aceito como um deles 
(CIMI, 1975 apud PREZIA, 2003, p. 230).

Dois anos mais tarde, em novembro de 1977, o tema da “Encarnação” não 
aparece em destaque, surgindo diluído no novo conceito de “Evangelização”. A 
assembleia definiu evangelização “(...) como sendo o anúncio gratuito da ori-
ginalidade gratuita do Evangelho e o respeito à peculiaridade cultural de cada 
povo” (CIMI, 1977 apud PREZIA, 2003, p. 235). No mesmo documento a en-
carnação aparece como uma postura dos missionários: “Nesta linha de evangeli-
zação, devem-se encorajar as bases missionárias a uma encarnação mais concreta 
e decidida, sem perder de vista a situação geral envolvente”. 

A necessidade de alterar o discurso sem perder a novidade proposta, está 
vinculada estratégia política da entidade e não se afastar de vez de amplos setores 
da igreja que ainda olhavam com desconfiança para a nova proposta, podendo 
levar ao isolamento. Em 1975, havia a novidade de ser a primeira assembleia e 
de certa forma o primeiro grande momento do Cimi pós rompimento com a ala 
conservadora. Podia externar com certa bravura sua proposta seu rechaço a sa-
cramentalização propondo a Encarnação, pois necessitava de uma proposta mais 
radical, diferenciando-se da história da Igreja no Brasil com os povos indígenas.  
Dois anos depois já estava estabelecido e consolidada em regionais espalhados 
pelo Brasil, tendo a necessidade de uma maior interlocução com as “pastorais 
indigenistas”, entendida com as ações que ocorriam nas regiões com povos in-
dígenas. O documento da II assembleia estrategicamente define que: “Para que 
haja uma consciência e atuação comuns em relação à Pastoral Indigenista, deve-
-se estimular a participação dos prelados e superiores nas assembleias e cursos do 
Cimi”. (CIMI, 1977 apud PREZIA, 2003, p. 236). O tema era caro e foi tratado 
com parcimônia, porque por um lado necessitam de apoio para o novo proje-
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to de relação e diálogo nascente e por outro tinha a interpretação dos próprios 
missionários, que se tomada “adotando sua cultura e assumindo sua causa, com 
todas as consequências”, poderia gerar diversas consequências. De toda forma, o 
processo de evangelização (no sentido da transformação dos indígenas em cris-
tãos através da conversão) e catequização foi condenado e abandonado. Acima 
de tudo, percebendo os contextos específicos, pois há povos que já adotaram 
práticas do cristianismo que precisam ser respeitados, outros que praticavam 
práticas cristãs apenas como estratégia de sobrevivência. 

Novos temas passam a fazer parte dos documentos das assembleias, como 
o apoio a demarcação e garantia das terras, um tema que até então era tratado 
na esfera da ação social, ganhou espaço nos princípios norteadores da ação da 
entidade.  Da primeira assembleia em 1975, encontramos nas linhas de ação a 
seguinte proposta para o tema “terra”: “Apoiar decidida e eficazmente, em todos 
os níveis, o direito que tem os povos indígenas de recuperar e garantir o domínio 
de sua terra, nos termos do art. 11 da Convenção 107 da OIT, uma vez que eles 
são os proprietários originários e parte integrante da mesma terra” (CIMI, 1975 
apud PREZIA, 2003, p. 229). Complementa o documento especificando que a 
terra deve ter o tamanho e as condições ideias para a sobrevivência dos povos.  

Na segunda assembleia, em 1977, a terra aparece dentro do conceito de 
autodeterminação. Através de oito itens destacam as diferentes ações que neces-
sitam ser desenvolvidas, como a “consciência teológica, de que a terra é o “chão 
cultural”; atuar no campo jurídico para defender os direitos indígenas às ter-
ras; estar atentos e atuar com as comunidades para evitar que grandes obras de 
“Desenvolvimento” afetem suas terras como vinha ocorrendo nesses princípios 
dos anos 1970; Atuar com documentação histórica, pesquisando mapas e outros 
documentos para embasar os direitos indígenas; denunciar os casos em que a 
Funai cedia certidão negativa para fazendeiros ocupar as terras indígenas; de-
nunciar as missões religiosas que se omitiam diante do esbulho das terras; atuar 
pela demarcação das terras e apoiar as desintrusão das terras com arrendatários, 
inclusive defendendo o direito dos indígenas serem ouvidos em todos os proces-
sos; e, atuar em conjunto com a Comissão Pastoral da Terra (CPT) em relação 
aos posseiros que ocupavam as terras indígenas. 

Da primeira para a segunda assembleia ocorre a ampliação da concepção 
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do direito a terra e maior precisão na definição das metodologias que deveriam 
ser utilizadas para garantir as terras. Essas definições orientaram a atuação dos 
missionários na defesa das terras. Foi o tema que mais gerou tensão nas ações, 
porque ela interferiu na base da sustentação da oligarquia agrária brasileira, que 
ao longo da história do Brasil usou de todos os meios legais e ilegais para des-
territorializar os indígenas, portanto um dos temas mais conflitivos no Brasil, 
não apenas envolvendo a temática indígena, mas também a camponesa. A opção 
por apoiar a defesa dos territórios indígenas resultou em ameaças e assassinatos 
de indígenas e missionários, como o Kaingang Ângelo Kretã, o Guarani Marçal 
de Souza Tupã`i, o Pe. Rodolfo Lunkenbein, o indígena Simão Bororo, e a Ira. 
Cleusa Coelho, dentre outros.

Para os indígenas no Oeste catarinense o apoio recebido da Igreja Católica, 
ou parte dela (a comunidade católica ficou dividida entre apoiar ou rechaçar 
os direitos indígenas), para a defesa e conquista dos territórios foi fundamen-
tal. Possibilitou que pela primeira vez na História, desde meados do século XIX 
quando a região foi invadida por fazendeiros de Guarapuava, São Paulo e Curi-
tiba, os indígenas recuperassem alguns poucos hectares de terra. A elite regional 
aproveitou o momento para evidenciar seu preconceito contra os indígenas e 
seus apoiadores.  Apesar do tema seguir candente, a desintrusão da TI Xapecó 
em 1978 e a demarcação do Toldo Chimbangue em 1985 foram momentos cru-
ciais para o novo indigenismo brasileiro. Toldo Chimbangue, conforme disse-
mos em outro artigo, marcou época (BRIGHENTI, 2017) e serviu de referência 
para a definição dos direitos indígenas na Constituição Federal de 1988.

O terceiro tema que rompeu com as velhas amarras da tutela estatal e trou-
xe os indígenas ao palco, como destacou Maria Regina Celestino de Almeida 
(2010), foi a linha de ação “autodeterminação”, definida pelo Cimi já na sua pri-
meira assembleia em 1975. 

Procurar por todos os meios devolver aos povos indígenas o di-
reito de serem sujeitos, autores e destinatários de seu crescimento. 
Reconhecer que, como povo, são e devem ser aceitos como adul-
tos, com voz e responsabilidade, sem tutela nem paternalismo, 
capazes de construir suas próprias histórias. Consequentemente 
qualquer organismo, religioso ou civil, que considere o índio ou 
grupo indígena como propriedade ou objeto de manipulação, 
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atenta contra os direitos fundamentais da população indígena 
(CIMI, 1975 apud PREZIA, 2003, p. 229).

No ano anterior, em 1974, já havia ocorrido a primeira assembleia de che-
fes indígenas, em Diamantino (MT) e em abril de 1975 a segunda assembleia 
em Cururu (PA).  Havia, portanto a iniciativa do Cimi em apoiar encontros 
de indígenas de diferentes povos para debater os desafios e organizar ações de 
superação dos mesmos. Ocorre que os indígenas sendo tutelados pelo Estado, es-
tavam impedidos de deixar suas terras sem o consentimento do servidor público 
(Chefe de Posto). Como o tema das assembleias incidia nas violações de direitos 
e omissões do próprio Estado, os indígenas passaram a ser controladas e impe-
didos de participar das assembleias pela Assessoria de Segurança e Informação 
– (ASI) - ASI/FUNAI. Dom José Guarani e Egon Heck são acusados pelo SNI 
de incentivar os Kaingang a participar de assembleias no Mato Grosso sem o aval 
do chefe de posto. Conforme destacou Rubens Valente (2017), o rompimento 
da relação entre Cimi e Funai ocorreu por conta das assembleias indígenas. A 
Funai e o governo militar temiam encontros de indígenas. 

Na segunda assembleia do Cimi, em 1977, conforme destacamos, o tema 
“autodeterminação” ficou composto por diversos outros temas, como terra, cul-
tura, educação, reuniões e organizações, estatuto e conscientização. Houve um 
alargamento na concepção do conceito, entendendo a para que os povos con-
quistassem a autodeterminação, seria necessário conquistar um conjunto de fa-
tores, dentre eles a terra. Em relação a organização e reuniões indígenas, a assem-
bleia definiu que “devemos reconhecer e apoiar o direito que têm os índios de 
reunir-se livremente em nível regional, nacional e internacional” (CIMI, 1977 
apud PREZIA, 2003, p.238). Para isso o Cimi definiu que iria apoiar a realização 
das reuniões de chefes indígenas. Metodologicamente, propõe a assembleia que 
as reuniões e assembleias sejam exclusivamente “deles”, devendo o Cimi valorizar 
as “lideranças naturais, sem, porém, instrumentalizá-las”.  Por essa assembleia o 
Cimi decide também apoiar o surgimento de organizações indígenas, entendida 
como uma nova modalidade, diferente das assembleias que eram pontuais. A 
proposta era apoiar a iniciativa indígena de criar “federações e confederações em 
nível nacional e continental”. 
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Considerações finais

Um setor da Igreja Católica, acompanhando as mudanças no interior da 
igreja propostas pelo Concílio Vaticano II e pela Conferência Latino-ameri-
cana de Medellín (1968), alteraram radicalmente uma prática dogmática do 
catolicismo que era a conversão do “outro”, nesse caso os povos indígenas. Além 
de propor o respeito às religiões dos povos indígenas, propuseram também que 
os missionários se “inculturassem”, ou seja, no conceito teológico, se “encarnas-
sem” na vida do outro, até se transformar no outro. Uma postura que se aproxi-
mava mais da perspectiva de Cristo – a gratuidade - que de Paulo – a conquista 
e conversão.  Essa gratuidade e radicalidade de pensamento e prática favoreceu 
novas conexões com o mundo indígena. Defender os povos como eles são em 
suas culturas, interferindo nos contextos socioculturais quando estes se apre-
sentavam em forma de violações de direitos. O tema “evangelização” foi ressig-
nificado, agora se apresenta como uma proposta de ação integral de defesa da 
vida dos povos, aceitando suas práticas religiosas e socioculturais, incidindo nas 
relações com a sociedade e Estado para que os povos possam ter seus territórios 
restabelecidos, base de suas vivências. É a primeira vez na história do Brasil que 
a Igreja Católica se colocava na defesa dos indígenas sem a prática do proseli-
tismo. 

Essa nova proposta de ação eclesial com povos indígenas permitiu que no-
vos horizontes pastorais se abrissem para os demais contextos sociais. Com Dom 
José ocorreu aquilo que o Padre Tedesco definiu como “conversão”, através dos 
questionamentos provocados pela temática indígena em seus diferentes campos, 
Dom José assume não apenas a defesa desses povos indígenas, mas toda a dimen-
são social da população do Oeste daquele estado. Pela temática indígena Dom 
José percebeu que outras possibilidades de atuação da igreja eram possíveis e ne-
cessárias. Os indígenas provocaram em Dom José o despertar para um mundo 
plural, para rever os domas eclesial que sufocavam a diversidade.

Essa nova conceituação no cotidiano significava apoio incondicional aos 
direitos desses povos, e desde seu princípio, a conquista, garantia e defesa das ter-
ras foi compreendida como uma demanda imprescindível para a sobrevivência 
física e cultural desses povos. O Cimi entendeu que, “pertencer à terra, em lugar 
de ser proprietário dela, é o que define o indígena. A terra é o corpo dos índios, 
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os índios são parte do corpo da Terra. A relação entre terra e corpo é crucial” 
(VIVEIROS DE CASTRO, 2016, s/p).

Esse tema exigiu Dom José Gomes e continua a exigir do Cimi, uma pos-
tura intransigente de defesa de direitos. Mesmo entendendo que muitas vezes a 
legislação era limitada na conceituação das terras e dos mecanismos para con-
quistá-las, a observação da legislação foi o parâmetro para a atuação.  Mesmo 
assim, ameaças e assassinatos de indígenas e missionários ocorreram no passado 
e seguem ocorrendo no presente. Segundo o Relatório: Violência contra os povos 
indígenas 2019, publicado pelo Cimi, em 2019 foram registrados 113 assassi-
natos de indígenas. A maioria ligado a conflitos fundiários que alcançaram 35 
casos, e mais 33 ameaças de morte (CIMI, 2020).

O apoio às autonomias indígenas, denominadas na época de autodetermi-
nação, foi um elemento crucial para superar a condição de tutela e criar as condi-
ções para a existência do movimento indígena. A tutela legalmente foi superada 
com a aprovação da Constituição Federal de 1988, porém, na prática os indíge-
nas passaram a se insurgir contra ela e desconsiderá-la desde a década de 1970, 
com as primeiras assembleias indígena. 

Num momento da vida política do Brasil, quando as organizações sociais 
eram proibidas, os poucos sindicatos eram assistencialistas e controlados pelos 
donos do capital, os partidos proibidos ou na clandestinidade, as universidades 
sufocadas, um setor da Igreja se colocou na linha de frente para defender os po-
vos indígenas. É bem verdade que mesmo antes da ditadura militar, os movimen-
tos sociais e sindicais não atuavam com a temática indígena. Havia um consenso 
no mundo não-indígena de que esses povos deveriam se integrar a sociedade na-
cional. A Igreja através do Cimi forjou esse espaço de criar condições para que 
os povos indígenas fossem escutados e respeitados. Uma tentativa de redimir a 
igreja de séculos de conivência com massacres e extermínio físicos e culturais, 
embora práticas etnocidas continuam ocorrendo seja pelos católicos ou por ou-
tras denominações cristãs.
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Bispo Dom José 
Gomes, durante 
discurso.

Fonte:
Arquivo do Movimento 
dos Trabalhadores Sem-
Terra (MST).



Pessoalmente, estou na fase de olhar pelo retrovisor da vida para 
fazer uma reflexão crítica sobre processos históricos dos quais participei e entre 
esses estão o Movimento Comunitário de Base de Ijuí (MCBI), a universidade, 
o associativismo e o cooperativismo. O objetivo é oportunizar um (re) encontro 
com ideais e ideias, vivências e experiências, com compreensões de mundo, que 
foram caras aos “que lutaram para mudar o mundo”, conforme escreve Enzo Tra-
verso (2018, p. 15), em seu livro Melancolia de Esquerda. Tenho como contexto 
histórico de referência o cenário das últimas décadas do século XX, marcadas 
por tensões, movimentos e lutas sociais, no complexo jogo da guerra dos inte-
resses e poderes, especialmente, nas sociedades latino-americanas1, mas com a 
esperança que Auschwitz não se repita, conforme escreveu Theodor Adorno a 
respeito de seu tempo.  

Em 1961, no contexto da política de combate à influência de movimentos 
revolucionários de esquerda, na América Latina, foi criada a Aliança Para o Pro-
gresso2, pelo governo dos EUA e formalizada pela Carta de Punta Del Este, Uru-

1 http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/ponto-iv, acesso em 22/07/2020
2 http://www.uel.br/grupo-estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais11/artigos/38%20
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guai, com a adesão de 22 países sul-americanos. Tratava-se de um programa, sur-
gido no contexto da guerra fria, entre o bloco capitalista e o socialista, que tinha 
entre seus objetivos a alfabetização, a reforma agrária, a distribuição de renda 
e a promoção da industrialização. Aparentemente, objetivos progressistas, mas, 
sem dúvida, o grande objetivo político era mesmo a contraposição aos efeitos da 
revolução cubana, através da distribuição de alimentos dos estoques disponíveis, 
nos EUA, através do programa Alimentos para a Paz3, como uma sutil estraté-
gia política de combate aos riscos revolucionários da época. Nesse contexto de 
confrontos, especialmente, implicaram-se governos, partidos políticos, igrejas 
e outras forças articuladas, fazendo surgir diferentes mobilizações e movimen-
tos sociais de engajamento a favor ou contra a ordem estabelecida, no cenário 
dos países, que iam da distribuição de alimentos à organização de comunidades, 
ou mesmo de mobilizações e lutas, no campo político, até a implantação de di-
taduras ferozes. Em âmbito brasileiro, o cenário também se tornou referência 
histórica para muitas iniciativas de engajamento social de solidariedade e que 
perduram até hoje4. Certamente, também se trata de um cenário histórico de 
tomada de consciência a respeito das históricas injustiças sociais e de caminhos a 
seguir no campo da educação, da política, da economia com o objetivo de poder 
superá-las. Em meio a esse ambiente complexo de ações e posições, na década de 
1960, senti-me confrontado com a realidade das injustiças sociais, despertando-
-me ao engajamento social e político.

Especificamente, nesse cenário mais amplo, no noroeste gaúcho, na déca-
da de 1960, em Ijuí, nasceu uma experiência de educação para o associativismo, 
através de uma mobilização social. Teve em sua base, principalmente, agriculto-
res familiares e moradores de bairros, isto é, moradores da periferia urbana, em 
sua maioria trabalhadores. A mobilização teve por objetivo a motivação de todas 
as pessoas da comunidade para sua participação ativa e consciente na busca de 
soluções para os diferentes problemas que, então, se faziam sentir. Pode ser lido 
como o nascimento histórico de um sujeito coletivo, pela interlocução de intelec-
tuais e trabalhadores, no noroeste gaúcho.  

-%20Matos.pdf, acesso em 22/07/2020. 
3  https://pt.qwe.wiki/wiki/Food_for_Peace, acesso em 22/07/2020
4  http://rdplanalto.com/noticias/29449/alimentos-para-a-vida-e-a-paz, acesso em 22/07/2020.

http://www.uel.br/grupo-estudo/processoscivilizadores/portugues/sitesanais/anais11/artigos/38%20-%20Matos.pdf
https://pt.qwe.wiki/wiki/Food_for_Peace
http://rdplanalto.com/noticias/29449/alimentos-para-a-vida-e-a-paz
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Primeiramente, gostaria de dizer o que me motivou a fazer parte dessa mo-
bilização. Tomei conhecimento dela, em 1963 e fiz o primeiro contato em 1965, 
embora, tenha me inserido, ativamente, a partir de 1970, como um encontro 
comigo mesmo em confronto com acontecimentos da época. A motivação ini-
cial se deve ao fato de vir de uma família de agricultores familiares com limitado 
acesso à terra, considerando-se as necessidades de reprodução de suas economias 
e as dificuldades à inserção na economia de produção capitalista. Nesse lugar, de-
pendia-se da exploração da fertilidade do solo e da capacidade de trabalho das fa-
mílias como fatores de produção, que, pela inserção, passavam a ser apropriados 
e somados à lógica do capital na região. A relação destes dois fatores condicionava 
a vida, no contexto das relações sociais e econômicas da época. De certo modo, 
esses fatores eram importantes referências para as preocupações e debates, então, 
em muitos contextos familiares, que, já ao final da década de 1950, haviam co-
meçado a alimentar as discussões sobre organização cooperativa e sindical como 
instrumentos de luta em favor de suas economias, em grande parte, influencia-
das pelas encíclicas sociais da Igreja Católica, tais como a Rerum Novarum5. As 
discussões sobre a questão do limite de acesso à terra, sobre a queda da fertilida-
de natural das terras em uso, sobre as experiências das relações econômicas de 
mercado, através de terceiros, permitiram elaborar, lentamente, um processo de 
conscientização histórica em relação aos interesses e poderes em confronto, e um 
sentido associativo na luta coletiva pela sobrevivência das pequenas economias 
familiares. Embora confuso e paradoxal, na agricultura familiar, iniciou-se um 
despertar para além das relações econômicas locais e seus desafios, produzindo-
-se uma politização, ainda que nebulosa, entre os agricultores, a favor ou contra 
acerca de caminhos ou alternativas a tomar para o processo da reprodução so-
cial ou mesmo de inserção à economia de concorrência sob a lógica do capital. 
Esse despertar também passou a ser objeto de atenção dos interesses e forças em 
confronto, vinculadas à Igreja e partidos políticos, (FAG, s/d.). Nesse cenário, 
recolocou-se a questão associativa e cooperativa como um sujeito coletivo como 
estratégia de ação e de esperança.   

Afinal, à época, era necessário construir caminhos, que permitissem a supe-

5  Encíclica papal, do final do século XIX, tratando das relações entre capital e trabalho, das condições das 
classes trabalhadoras, no contexto da revolução industrial, expressando um novo pensamento social da Igreja. 
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ração dos desafios da agricultura familiar, no contexto histórico de inserção, às 
relações de mercado, pela modernização e mecanização dos processos de produ-
ção. Frente às limitações e condições históricas, no entanto, as economias fami-
liares dependiam mais de relações associativas e de organização cooperativa que 
de outras formas de inserção ao mercado, cada vez mais, dominado pelas forças 
da lógica capitalista: produzir, expandir e concentrar. Assim, a associação e a 
cooperação se apresentavam como possibilidades estratégicas, ou de esperança, 
à manutenção das condições de reprodução das economias familiares. Mais que 
uma opção em si, apresentavam-se como uma força de união, ainda que, nem 
sempre, muito coesa, de instrumentalização das economias individuais, afirman-
do a esperança por garantir sua reprodução social e inserção mais justa. Entendo 
que, aqui, está o que veio a ser, mais tarde, a opção pela adesão de quem dependia 
do trabalho pessoal à mobilização do Movimento Comunitário de Ijuí (MCBI), 
e o envolvimento, especialmente, por parte dos sujeitos da agricultura familiar. 

No texto, procuro voltar à história dessa mobilização social, ocorrida, há 
cerca de seis décadas, que passou a ser conhecida como Movimento Comunitá-
rio de Ijuí (MCBI). Evidentemente, será uma abordagem resumida, não tendo 
como objetivo um relato descritivo e cronológica de fatos em si, já amplamente 
narrados em diferentes escritos (MARQUES; BRUM, 1972; FRANTZ, 1980). 
Os pioneiros da mobilização comunitária, do MCBI, enquanto memórias vivas, 
em sua maioria, já não existem mais. Alguns deixaram suas leituras de mundo 
em seus escritos, tornando-se possível ir, sempre de novo, ao diálogo com eles. 
Mas, voltar ao tempo desta mobilização, hoje, ainda faz sentido? Inúmeras vezes 
já fiz esta pergunta a mim mesmo. Quanto ao MCBI, hoje, em meio à com-
plexa trama das mobilizações sociais, evidentemente, pode-se perguntar sobre 
a sua importância, ou mesmo a validade de se voltar aos fatos de sua história. 
Por exemplo, quais foram as questões que a mobilização local trazia em seu bojo 
e o que isso fala aos tempos atuais? Assim, penso que não é descabido voltar à 
memória de fatos e processos sociais para fazer novas leituras. Creio que, aqui, 
vale o que Mario Osorio Marques (1990, p. 106) afirma: “Os homens em inte-
ração comunicativa não estão presos ao contexto, mas podem transcendê-lo no 
horizonte de sua ação [...]”. Penso que em se tratando de fenômeno social, isso 
faz sentido, especialmente, quando se articulam, criticamente, passado e presen-
te, para além e acima de seus personagens históricos, em busca de conhecer e 
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interpretar pensamentos, valores e mesmo fatos de uma época. No entanto, não 
se trata apenas de ir ao passado; trata-se de olhar para o presente, através das ex-
periências do passado. Creio que é válido retornar, criticamente, às experiências 
humanas anteriores, trazendo-as ao presente com o propósito de produzir ou 
ampliar o conhecimento. 

Afirma Marques (1990, p. 39), ao discutir teoria e prática, que, “sem a expe-
riência, [...] sem uma relação existencial com o mundo social humano, sem uma 
prática social definida não existe conhecimento”. Afinal, sem o conhecimento 
todo o engajamento em luta social se fragiliza ou se dilui em ações contraditó-
rias. Entretanto, o presente texto deve ser lido como uma interpretação de quem 
escreve, décadas após, sobre o que foi esta mobilização, em seu tempo e lugar 
históricos. Desse modo, além de aspectos históricos objetivos em si, o texto traz 
uma leitura dos fatos, sem dúvida, passível de crítica ou discordâncias. Sabemos 
que fatos e realidades, podem ser descritos e lidas, sob diferentes pontos de vista. 
Portanto, é preciso levar em consideração que, quem escreve, vai incorporando 
e modificando referências e interpretações, tornando-se outro. Penso que toda 
escrita, na verdade, é um convite à leitura, que pode ser de ordem crítica ou não. 
Sem leitura não há razões para uma escrita. No limite, podemos ser os leitores de 
nossas próprias escritas, proporcionando um encontro conosco mesmos. Ensina 
Marques (1997, p. 10): “Ler é descortinar percepções, horizontes dos muitos 
mundos abertos à inventividade criativa”. Sem dúvida, isso valida uma escrita, 
que, na visão do autor, “se faz assim forma de ida consciente, reflexiva, aberta 
sempre a novas aprendizagens”. Na minha visão, isso é especialmente válido, ao 
se tratar da participação de processos de educação popular, normalmente, ine-
rentes aos movimentos sociais em favor de mudanças ou transformações e que 
venham a contribuir à melhora das condições de vida das populações menos 
favorecidas, periféricas, ou mesmo marginalizadas, como no caso as sociedades 
latino-americanas (TORRES, 2011). Em se tratando de educação popular, a 
compreensão de educação “não é senão esse processo de comunicação em que 
se encadeiam as gerações humanas e a sociedade, e, por suas perspectivas crítico-
-emancipatórias, transcendem a si mesmas” (MARQUES, 1990, p. 100). Desse 
modo, o ser humano tem a possibilidade de ampliar e aprofundar a sua existência 
pela capacidade de refletir e debater, criticamente, sobre os acontecimentos da 
vida, ao longo de sua própria existência, que decorre na complexidade de rela-
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ções sociais. Penso que não existem sentidos de existência fora do mundo, enten-
dido este como construção dessa complexidade. 

Escreve Marques (1990, p. 37): “A vida ao nível da consciência é a emer-
gência da reflexividade do sujeito sobre si mesmo, sobre suas próprias operações, 
sobre seu mundo”. Pela senda da visão do historiador Jörn Rüsen, penso que faz 
sentido recordar raízes históricas do MCBI. Afirma o historiador (2007, p. 61) 
que “lembrar-se daquilo que era e de como se tornou o que é, faz plausível, para o 
sujeito, tornar-se outro”. Acima de tudo, em se tratando de questões sociais, nada 
é estático e fenômenos sociais, embora tenham um passado, não ficam congelados 
como memórias de fatos ocorridos. Explicações não existem prontas e definiti-
vas; são produzidas, a partir de certos princípios, pontos de vista ou conceitos, 
extraídos da dinâmica de uma realidade social complexa, que está sempre em mo-
vimento, em renovação, em superação, de acordo com necessidades, interesses, 
forças ou poderes em interação na agência humana (MIKL-HORKE, 2001). 

Paul Feyerabend defende a tese de que “pessoas oriundas de antecedentes 
sociais diferentes abordarão o mundo de maneiras diversas e aprenderão coisas 
diferentes a seu respeito” (2011, p. 21). Isto é, não há um único modo de ver e 
explicar a realidade que nos cerca.  Segundo ele, “os pontos de vista dos cientistas 
[...] são com frequência tão diferentes uns dos outros como são as ideologias 
de diferentes culturas” (2011, p. 14). Na visão do autor, “interesses, forças, pro-
paganda e técnicas de lavagem cerebral desempenham, no desenvolvimento de 
nosso conhecimento e no desenvolvimento da ciência, um papel muito maior 
do que geralmente se acredita” (2011, p. 40). Isso pode ser visto, inclusive, atual-
mente, em relação ao debate e tratamento dado ao problema da pandemia do 
covid 19, quando interesses políticos, ideologias e objetivos econômicos, muitas 
vezes, banalizam os fatos, a ciência ou a vida, entendendo a morte do outro como 
um acontecimento inerente à normalidade da economia.    

Assim, entendo que os seres humanos constroem suas explicações, elabo-
ram teorias, tomam consciência de si mesmos, no contexto dinâmico de suas 
relações, isto é, interpretam os fenômenos dos espaços sociais de suas existências, 
muitas vezes, pela dinâmica do jogo de interesses e forças. Na visão de Marques 
(1990, p. 37), “a consciência da subjetividade depende do confronto com outras 
subjetividades no processo de comunicação entre congêneres”. Em si, dizer isso 
é repetitivo e quase banal. No entanto, aqui, é importante ter presente que esses 
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processos sociais, muitas vezes, expressam necessidades, esperanças, desejos ou 
interesses de indivíduos ou grupos sociais específicos, constituindo ações e in-
terações, através de processos associativos, competitivos ou mesmo de conflitos. 
Desse modo, uma realidade suporta sempre novas leituras e, também, o Movi-
mento Comunitário de Base de Ijuí – MCBI - não foge disso. Certamente, su-
porta diferentes leituras, que nunca estarão fechadas e prontas e, mesmo quando 
escritas, continuam sempre abertas em movimento e, portanto, em renovação, 
em superação, inclusive, pelo viés de seus leitores. 

Penso que, no caso, para gerar conhecimento e compreender algo da his-
tória do MCBI, do ensino superior, do associativismo e do cooperativismo, na 
região do noroeste gaúcho, é preciso voltar ao que Mário Osório Marques e 
Argemiro Jacob Brum, em 1972, em seu livro, denominaram uma comunidade 
em busca de seu caminho (MARQUES; BRUM, 1972). Entendo que essa era 
a grande questão, que se colocava, à época, na região: por onde seguir e o que 
fazer, diante do esgotamento do projeto colonizatório, iniciado em final do sé-
culo XIX, fundado em pequenas economias familiares? Antes de mais nada, era 
preciso construir conhecimentos para possibilitar consciência política e organi-
zação. Afirma Marques (1990, p. 38): “A consciência estrutura-se à medida que 
o indivíduo relaciona-se com outros pela mediação dos procedimentos e formas 
de atuar socialmente elaborada”. Pode-se interpretar o MCBI como expressão 
concreta desse processo de relacionamento e de conscientização. 

Eu acrescentaria, no entanto, que, além do comum, também se tratava de 
individualidades – políticas e econômicas - em busca de seus caminhos, de se 
fazerem sujeitos e de se integrarem ao mundo em transformação, em seus dife-
rentes espaços sociais da cultura, educação, política e economia, mobilizados 
por suas necessidades, desejos e interesses, confrontados com o movimento da 
lógica capitalista: produzir, acumular, expandir e concentrar. A inserção impli-
cava questões individuais e coletivas, que vão do trabalho técnico de produção 
à organização cooperativa da comercialização, ao desafio de sua viabilização e 
sobrevivência em contexto de relações comerciais, submetidas e subsumidas à 
lógica do capital.

Pela senda dos escritos de Jürgen Habermas, Marques (1990, p. 38) escre-
ve: “No processo do trabalho os seres humanos se concatenam, referem-se uns 
aos outros, refletem-se uns nos outros, adquirindo cada qual seu próprio senti-
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do, experimentando a base comum de sua existência”. Nesse processo produzem 
conhecimentos e consciência de si mesmos como possibilidades de inserção e 
atuação em seu mundo. Paulo Freire compreende a conscientização e a critici-
dade, enquanto categorias históricas, como possibilidades de transformação do 
mundo (FREITAS, 2008). Por sua vez, André Morin, ao falar de Freire, escreve: 
“O homem sujeito de sua história, dialogando com seus parceiros humanos, é 
capaz de atingir um nível de consciência crítica que lhe permita transformar a so-
ciedade circundante” (MORIN, 2014, p. 76). Sem dúvida, essas compreensões 
podem recolocar o MCBI, aos tempos atuais, e podem justificar o retorno ao 
seu tempo e lugar históricos, tendo-o como uma valiosa experiência histórica de 
produção de conhecimento.  Afinal, vivemos tempos difíceis e desafiadores, no 
sentido de mudanças profundas em diferentes dimensões de nossas vidas (FRA-
SER; JAEGGI, 2020). Na visão do sociólogo Zygmunt Bauman (2001), hoje, 
ocorre um processo da desintegração social, de derrocada dos laços e redes huma-
nas, que abre o caminho para que os poderes globais, isto é, corporações da lógica 
do capital financeiro, tenham sempre mais poder de ação. Na visão do autor, 
esses poderes constroem suas forças pelo rastro do desmantelamento dos laços e 
redes sociais. Nos espaços sociais e econômicos destruídos, floresce a cultura do 
individualismo. Assim, abre-se o espaço para a afirmação de um mundo sob con-
trole dos interesses do capital financeiro, que ocupa, cada vez mais, os espaços da 
cultura, da educação, da política e da economia (MASSARRAT, 2017). 

As sociedades e os indivíduos constituem possibilidades de construção de 
seus caminhos, relendo criticamente os acontecimentos, através das gerações, 
afirmando-se como sujeitos de sua história. O diálogo faz a história ser viva, 
abrindo-se a argumentações e críticas. Desse modo, além da curiosidade sobre 
acontecimentos históricos em si, oportunizam-se possibilidades de visão crítica e 
autocrítica de fatos e processos sociais específicos. Penso que uma releitura, entre 
tantas possíveis leituras de um passado, permite construir novos conhecimentos, 
possibilita mudanças de interpretações e análises, evitando o congelamento das 
experiências e dos conhecimentos, produzidos na dinâmica do movimento de 
uma sociedade (SZTOMPKA, 1998). Enfim, sempre é possível uma releitura 
do mundo, a partir de outro pondo de vista, conforme compreensão de Mikhail 
Bakhtin (BOUKHARAEVA, 1997).



421

Walter Frantz

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

Portanto, permite que se possa dialogar com quem 
esteve, antes de nós, entrelaçando existências e agências hu-
manas, pela escrita, em lugares ou espaços sociais distintos 
e diferentes, conforme mensagem de Bertolt Brecht, em 
seu poema Aos que vierem depois de nós6. 

Nesse contexto de entendimento, a história passa a 
ocupar um lugar importante à memória crítica dos seres 
humanos. Porém, debates e produção de conhecimentos 
sobre experiências de suas vidas não são neutros, conforme nos ensina o profes-
sor Jessé Souza (2015), ao falar da construção de ciência. Por isso, ao aceitar o 
convite por retomar um pouco da história do Movimento Comunitário de Base 
de Ijuí, através deste texto, depois de décadas, também, expresso uma opção po-
lítica, no sentido de que leituras críticas de experiências de mobilizações sociais 
são importantes à construção de novos conhecimentos para, assim, contribuí-
rem à superação de desafios, que estejam no caminho à materialização de necessi-
dades ou interesses das pessoas envolvidas. Especialmente, penso isso ser válido, 
hoje, quando, conforme já disse outrora Bertolt Brecht: vivemos tempos sombrios.  

6  https://www.amazon.com/die-Nachgeborenen-2-CDs/dp/3899409094, acesso em 20/07/2020.

Figura 1.
Fundação do 

Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais 

em Ijuí, na Escola 
Rural Assis Brasil, em 

3 de junho de 1962.

Fonte:
Museu Antropológico 

Diretor Pestana.

https://www.amazon.com/die-Nachgeborenen-2-CDs/dp/3899409094
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Raízes da mobilização comunitária 

Embora o Movimento Comunitário de Base de Ijuí MCBI) tenha raízes 
em questões mais amplas da sociedade brasileira, nasceu de um contexto regio-
nal específico. Porém, não pode ser interpretado como uma ilha, pois, trata-se 
de uma mobilização social, que, no processo de seu movimento, precisa ser com-
preendida como manifestação de um fenômeno maior, embora, enquanto parte, 
tivesse características e especificidades sem as quais, por sua vez, não pode ser 
compreendido em seu tempo e lugar históricos: quanto aos acontecimentos lo-
cais, de um lado, temos o esgotamento do processo de ocupação das terras, seja 
pela queda da fertilidade natural do solo ou seja pelos limites do espaço de am-
pliação das unidades de produção familiares, isto é, de acesso à terra; além disso, 
a necessidade de modernização da produção agrícola, recolocavam, às famílias 
do meio rural, o debate sobre a questão fundiária e o limite de expansão da fron-
teira agrícola local; de outro lado, na região, temos a presença da FAFI – Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí, fundada por freis capuchinhos em 
1956. A FAFI se inseriu na região, não apenas pelo ensino superior, mas através 
de iniciativas de extensão universitária e educação popular (MARQUES, 1984).

No discurso de sua instalação, Mario Osorio Marques7, um de seus idealiza-
dores, já expressava a preocupação com a educação extraescolar, com a educação 
popular, não acadêmica. Aqui vale lembrar a sua condição de frei franciscano: 
o discurso foi pronunciado numa dimensão humanista, voltado à região, reve-
lando atenção com o processo de desenvolvimento, desde a questão econômica 
até valores ético-morais de vida. Certamente, pode-se reconhecer no discurso 
traços da educação cristã salvacionista e também dirigida ao mundo do trabalho: 
“salvar o homem do interior [...] influenciar atitudes, para conservar e estruturar 
definitivamente essa mentalidade sadia de amor ao trabalho, amor ao progresso 
controlado pelo espírito, amor à responsabilidade na educação de nossos filhos” 
(FRANTZ, 2001a, p. 23). Essa visão, diante das transformações culturais, so-
ciais e econômicas, do esgotamento do mundo da colonização e de suas bases eco-
nômicas, constitui a legitimidade do discurso, isto é, a atualização do discurso da 
legitimação da presença da FAFI na região. Propunha-se, na ocasião, que a Facul-

7  À época: Frei Mathias de São Francisco de Paula.
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dade “deveria servir a região, responder aos apelos da realidade local, [...], abrir as 
portas para todos, [...] ministrar cursos de extensão universitária [...] incrementar 
cursos populares, [...] resolver problemas específicos [...]8. Estas questões se fazem 
presentes no processo de emergência da UNIJUI – Universidade Regional do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (MARQUES, 1984).

Além da FAFI, em âmbito regional, também temos a existência da Coo-
perativa Regional Tritícola Serrana (COTRIJUI), fundada em 1956, como eixo 
de transmissão entre o contexto maior e menor, através do binômio monocultu-
ral de trigo e soja, além das pequenas cooperativas agrícolas locais de compra 
e venda. A cooperativa, fundada por um grupo de grandes empresários rurais, 
nasceu como infraestrutura necessária ao projeto de expansão da triticultura em-
presarial com a finalidade de garantir os seus investimentos no setor primário. 
Posteriormente, expandiu-se pela incorporação da cultura empresarial da soja, 
inicialmente, a jusante da triticultura (FRANTZ, 1982). Entretanto, o motor 
de expansão da cooperativa foi a cultura da soja e com a adesão da agricultura 
familiar ao cultivo da soja (FRANTZ, 1980).  

Diante do esgotamento das bases da economia de colonização, tais como a 
fertilidade do solo e a agricultura tradicional, da necessidade de sua reprodução, 
como produtores rurais, e sem terem gerado um projeto alternativo próprio, os 
agricultores aderiram ao modelo de modernização proposto pelas políticas go-
vernamentais, através de pacotes de incentivos e subsídios à produção de trigo 
e soja. Os agricultores depositavam a esperança de sua reprodução, como pro-
dutores familiares independentes, na modernização, ao incorporarem ao pro-
cesso produtivo sementes selecionadas, insumos químicos e as políticas oficiais 
de incentivos. Desse modo, a adesão aos mecanismos para a modernização das 
práticas produtivas não encontrou muitas resistências. Aparecia como a gran-
de saída aos impasses da agricultura familiar tradicional. Com o esgotamento 
das fronteiras agrícolas próximas ou a distância cada vez maior destas, impon-
do-lhes dificuldades, os agricultores familiares foram “empurrados” para o es-
paço de novas reações. Impunha-se aos agricultores o desafio por encontrarem 
alternativas viáveis a sua sobrevivência como produtores rurais e proprietários 

8  Extraído e remontado do texto do discurso oficial de instalação da FAFI, proferido em 16 de março de 
1957, arquivado no Museu Antropológico Diretor Pestana, em Ijuí, mantido pela FIDENE – Fundação de 
Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul.  
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de seus próprios meios de trabalho (FRANTZ, 1980). Portanto, a mobilização 
e a afirmação do MCBI precisam ser compreendidas na dinâmica do processo 
de modernização da produção agrícola local, através do binômio trigo e soja, em 
substituição às práticas tradicionais de agricultura e do esgotamento de um pro-
cesso de ocupação das terras agricultáveis e de sua fertilidade natural, iniciado ao 
final do século XIX. 

Além disso, para compreender sua expansão regional, também é preciso 
considerar, a partir de 1968, a presença da FIDENE – Fundação de Integração, 
Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, 
mantenedora do ensino superior, que passou a apoiar a organização cooperativa 
dos agricultores familiares e sua reconversão ao binômio trigo e soja (FRANTZ, 
1980; FRANTZ, 1982).  

Quanto às questões do contexto maior, é preciso lembrar que, no Brasil, 
nas décadas de 1950 e 1960, no complexo jogo das políticas de desenvolvimento 
da sociedade, fomentadas pelo poder público, afirmavam-se movimentos sociais, 
que tinham em suas bases a luta por melhores condições de vida e por maior 
participação na economia, seja pelas atividades de produção em si e pela dis-
tribuição de seus resultados, isto é, de sua apropriação nas relações de mercado 
(IANNI, 1971). Trata-se de um período, marcado por mobilizações sociais pela 
democratização econômica e política com adesão de camadas populares, de um 
período de forte urbanização, tendo na industrialização da economia um de seus 
principais motores, estabelecendo-se novos eixos de integração entre a econo-
mia primária e secundária, entre o todo e a parte (FÁVERO, 2006). Assim, ao 
mesmo tempo que se iniciava um êxodo rural e a urbanização, colocavam-se no-
vos desafios aos produtores de alimentos, através de processos de modernização 
da produção agrícola. Também, no cenário brasileiro, da época, não se pode es-
quecer os desafios que se colocavam ao campo da educação, especialmente, com 
relação à alfabetização, tendo à frente Paulo Freire (FÁVERO, 1983).

Além do contexto nacional, na década de 1960, no contexto gaúcho, sob 
a liderança da Igreja Católica, afirmava-se a Frente Agrária Gaúcha (FAG, s.d.), 
em oposição ao Movimento dos Agricultores Sem Terra (MASTER), procuran-
do mobilizar a população, especialmente, da agricultura familiar. Constituía-se 
um cenário de oposição de forças entre a doutrina social da Igreja Católica e o 
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campo político das forças progressistas, defensoras da organização popular no 
campo em defesa da reforma agrária9. 

Em consequência das suas relações com o cenário maior, a região do no-
roeste gaúcho, passou a sofrer mudanças substanciais em seu processo de inte-
gração ao contexto da economia nacional, especialmente, no setor da produção 
agrícola: a modernização de suas atividades passou a se impor pelas novas ques-
tões da economia e pela correspondente política. As inovações pela moderniza-
ção, por si só, entretanto, não ofereciam soluções aos problemas para a maioria 
da população, predispondo-as a reações. Nesse sentido, constituiu-se o MCBI 
como uma reação, especialmente, pela mobilização dos agricultores familiares, 
tendo a organização sindical e cooperativa como a suas bandeiras, transforman-
do-se o movimento em uma experiência histórica importante de educação não-
-formal, na região (FRANTZ, 1980). Incentivada e coordenada pela FAFI, a 
mobilização nasceu, na região, frente ao processo de mudanças, que nela se ope-
ravam, pela modernização de suas bases econômicas e, certamente, como estra-
tégia de afirmação de um novo espaço de poder, tendo participação de docentes 
e estudantes (FRANTZ, 2001a. Estruturou-se e ganhou força local como ma-
nifestação de consciência e responsabilidade social de pessoas e grupos sociais, 
preocupados com a organização e o desenvolvimento de suas comunidades, sob 
a influência e o impacto do contexto histórico maior (MARQUES, 1984). A 
questão associativa e cooperativa constituiu a energia mobilizadora de sua orga-
nização e participação. Afirmava-se a noção de comunidade, na qual todos são 
solidários uns dos outros e corresponsáveis pelo seu desenvolvimento. Aqui, é 
importante lembrar que, à época, no contexto maior, também, existia um debate 
mais amplo sobre desenvolvimento e organização de comunidades, chegando 
até as bases, junto aos agricultores familiares (MARQUES; BRUM, 1972).

A coordenação do núcleo de ciências sociais, da FAFI, tomou a si a tarefa 
de promover o desenvolvimento e a organização comunitária, na região. Após 
palestras, cursos e reuniões de motivação, mobilização e formação de grupos, es-
pecialmente, junto às camadas populares, realizou-se, em 22 de agosto de 1961, 
a primeira assembleia comunitária, dando origem ao que veio a ser chamado, de-

9 http://www.dmtemdebate.com.br/24-de-junho-de-1960-e-fundado-o-movimento-dos-agriculto-
res-sem-terra-master-importante-marco-na-luta-dos-camponeses-do-sul-do-brasil/, acesso em 04/08/2020. 

http://www.dmtemdebate.com.br/24-de-junho-de-1960-e-fundado-o-movimento-dos-agricultores-sem-terra-master-importante-marco-na-luta-dos-camponeses-do-sul-do-brasil/
http://www.dmtemdebate.com.br/24-de-junho-de-1960-e-fundado-o-movimento-dos-agricultores-sem-terra-master-importante-marco-na-luta-dos-camponeses-do-sul-do-brasil/
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pois, de Movimento Comunitário de Base de Ijuí. Nesta assembleia, afirmou-se: 
“somos uma comunidade: nossas vidas se realizam em idênticas condições gerais; 
respiramos o mesmo ar, vivemos a mesma cultura. (...) Todos precisamos de to-
dos. Necessitamos ter bem viva a consciência de nossa unidade” (MARQUES; 
BRUM, 1972, p. 11). Entendo que se pode interpretar esse chamamento como 
um esforço de se contrapor ao processo de ruptura de valores comunitários em 
um cenário de economia, sempre mais, dependente de uma lógica de concorrên-
cia capitalista que, segundo denuncia Antonio Faundez (2001, p. 175), “destrói 
os elos sociais, econômicos e culturais [...] impondo e valorizando somente as 
ações econômicas ente as pessoas”.   

Na região, especialmente, no município de Ijuí, também se faziam sentir 
mudanças, através da substituição da pequena produção industrial local por pro-
dutos vindos de fora. Refazia-se, assim, a inserção da região ao contexto nacional 
pelo eixo da mecanização e modernização da produção primária e do consumo 
de produtos industrializados ou de aquisição de matérias-primas necessárias à 
modernização dos tradicionais processos produtivos locais. Assim, passadas al-
gumas décadas de esforços colonizatórios pela construção de seus espaços de vida e 
diante dos novos desafios e problemas a resolver, mobilizavam-se, agora, os des-
cendentes dos colonizadores para iniciarem um novo projeto de trabalho comu-
nitário, de esforço comum. Retomava-se o sonho por lugares e tempos melhores, 
através de uma mobilização em favor de outras condições de trabalho e de vida. 
Somadas as especificidades locais com as dificuldades da economia colonial, os 
agricultores aderiram ao chamamento à organização e participação. 

Com a convicção de que somos uma comunidade, onde todos precisam de to-
dos, iniciou-se a organização do Movimento, no setor urbano, através da organi-
zação de Associações de Amigos de Bairros. Foi junto aos moradores de bairros e 
suas organizações, que o Movimento encontrou a base para suas mais diferentes 
ações comunitárias de gestão participativa, contribuindo para o surgimento de 
estruturas associativas nos bairros. Procurou-se revitalizar experiências associa-
tivas existentes, como grêmios estudantis, associações de pais e mestres, obras 
de assistência social e sindicatos urbanos. Assuntos debatidos nas reuniões de 
bairro diziam respeito ao levantamento da situação financeira, econômica, social 
e cultural das famílias, problemas de abertura de ruas, extensão de redes de água, 
luz, telefone, etc. (MARQUES, BRUM, 1972)
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No meio rural, por óbvio, os objetivos estavam mais ligados à atividade 
produtiva e de sua comercialização. A partir do ano de 1962, a tarefa mais im-
portante foi a de levar a mensagem da organização comunitária aos moradores 
do meio rural, fundamentalmente, aos agricultores familiares. Os idealizadores 
da mobilização procuraram fundamentar sua ação na Encíclica papal Mater et 
Magistra10, que conclamava aos trabalhadores da terra para serem solidários uns 
dos outros e colaborarem na criação de cooperativas e sindicatos, retomando a 
Encíclica Rerum Novarum.  

Para compreender o processo inicial de mobilização também é importante 
considerar que, no Rio Grande do Sul, à época, a Frente Agrária Gaúcha (FAG) 
estava empenhada em uma ação mobilizadora, sob liderança da Igreja Católica, 
tendo como referência a encíclicas papais. Segundo Marques e Brum (1972, p. 
14), a FAG surgiu “como um movimento de conscientização e promoção dos 
agricultores, através da educação de base e do associativismo, em especial sindi-
calização rural”. No então município de Ijuí, a equipe promotora da mobilização 
assumiu a responsabilidade dos trabalhos da FAG. A partir de reuniões locais, 
surgiram os primeiros núcleos de base, com características comunitárias, nos 
quais os agricultores passaram a se reunir, ora com a assistência da equipe pro-
motora, ora só entre eles. Aos poucos, foram surgindo líderes entre os próprios 
agricultores, consolidando uma estrutura de organização local, através de nú-
cleos de base. No final de 1964, o movimento estava consolidado e configurado 
no meio rural, em núcleos de base, embora ainda restrito aos atuais municípios 
de Ajuricaba, Augusto Pestana, Coronel Barros e Ijuí, reunindo-se mensalmente 
para discutir os seus problemas, que, registrados em atas, eram levados por seus 
líderes ao sindicato, às autoridades da gestão pública ou aos dirigentes da CO-
TRIJUI (FRANTZ, 1980). 

Agricultores e moradores de bairros, através de seus sindicatos ou con-
selhos, estabeleciam, diretamente, contatos periódicos com as autoridades 
municipais ou da cooperativa para a discussão dos problemas de suas localida-
des. De certa forma, assim, constituiu-se em uma experiência “precursora” das 
atuais práticas de participação na gestão das políticas públicas como as práticas 

10  http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/pt/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.
html, acesso em 22/07/2020. 

http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/pt/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html
http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/pt/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater.html
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do Orçamento Participativo e dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento 
(FRANTZ, 2001b). Além disso, o Movimento possibilitou que se firmassem 
lideranças novas, distintas das tradicionais lideranças já existentes, isto é, levou à 
democratização do poder. 

Os rumos da mobilização comunitária

O conceito de movimento social é uma categoria teórica controvertida, 
pois, em seus movimentos, ao longo do tempo e dos lugares, sofre transformação 
de significado. Com o MCBI não foi diferente. No contexto da crise das peque-
nas cooperativas locais tradicionais, cada vez mais, os agricultores, à medida que 
aderiam ao binômio trigo-soja, ingressavam ao quadro associativo da COTRI-
JUI. Disso se pode deduzir que os agricultores, ligados à estruturação dos nú-
cleos, surgidos no processo de mobilização, passavam a ver na COTRIJUI uma 
possibilidade de solução para os seus problemas de produção e comercialização, 
passando a se identificarem, sempre mais,  com a COTRIJUI, confundindo en-
tre movimento cooperativo em si e a existência da COTRIJUI. Por meio dessa 
relação, lentamente, a estrutura de organização em núcleos de base passava a ser 
incorporada pela cooperativa como instrumento de gestão.

Em 1968, foi iniciada uma regionalização do MCBI, através do Projeto de 
Organização e Desenvolvimento de Comunidades de Base, com o objetivo de 
levar aos demais municípios, da área de atuação da cooperativa, a organização 
de núcleos de base em toda. Em encontros de líderes de núcleo e dos sindicatos 
rurais, da região, foi recomendado que se fizesse campanha conservação do solo, 
que se trabalhasse mais com os bancos, isto é, com financiamentos bancários, 
que se instalasse, na região, uma fábrica de fertilizantes, que se expandisse a estru-
tura dos núcleos aos demais municípios de atuação da COTRIJUI (FRANTZ, 
1980). Nessas ações, voltadas a ações imediatas, transparece o papel da interme-
diação do MCBI, na difusão das inovações tecnológicas, no meio rural, e o es-
forço por influenciar o comportamento dos agricultores em relação aos projetos 
da cooperativa. 

Em 1969, diante do aumento do volume de atividades, fizeram-se sentir as 
limitações de pessoal disponível para o atendimento dos trabalhos do MCBI e 
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a escassez de recursos financeiros para o sustento de sua continuidade (MAR-
QUES, BRUM, 1972). Nesse sentido, foi assinado um Convênio entre a CO-
TRIJUÍ e a FIDENE, em 1970. A ação do MCBI, junto aos produtores rurais, 
foi desenvolvida no sentido de motivá-los para a adesão às práticas da coope-
ração e à aceitação das técnicas modernas na produção agrícola, tornando-se, 
assim, um importante instrumento de apoio à inovação tecnológica e de apoio 
à cooperativa, através da organização dos agricultores em pequenos grupos, em 
toda a área de atuação da COTRIJUI. 

A introdução da prática de reuniões, encontros de líderes e cursos entre 
os agricultores permitiu que se estabelecesse um sistema de comunicação entre 
os associados e a cooperativa. Os agricultores passaram a ver na COTRIJUI a 
sua “comunidade”, contribuindo para que passassem a identificar, sempre mais, 
o cooperativismo em si com a existência da COTRIJUI, seus objetivos e planos 
de expansão (FRANTZ, 1980). Desse modo, o MCBI esgotou-se, lentamente, 
na medida em que suas atividades passaram a ser as atividades dos planos da 
COTRIJUI, invertendo o fluxo de poder da estrutura de organização, trans-
formando-se sua base política em instrumento de natureza administrativa. A 
instrumentalização operacional se impôs à função política da organização dos 
agricultores. O movimento se diluiu no tempo e nas próprias ações da coopera-
tiva, sendo de grande utilidade, pois, à medida que as atividades se desenvolviam, 
ela ganhava uma mais ampla base para legitimar os seus projetos, a sua atuação 
como empresa.

Afirma Marques (1988, p. 106) que “a consciência estrutura-se à medida 
que o indivíduo relaciona-se com outros pela mediação dos procedimentos e for-
mas de atuar socialmente elaboradas”. Assim, pode-se dizer que o MCBI foi uma 
experiência de educação política e popular, em contexto histórico específico, isto 
é, permitiu constituir consciência e poder como processo de empoderamento 
pessoal e coletivo nas relações sociais e políticas em processos de produção e 
distribuição de meios de vida, em processos de gestão pública, em processos de 
gestão comunitária. A educação se apresentava como um instrumento adequado 
de mobilização das camadas populares, especialmente, tendo a organização asso-
ciativa e cooperativa como bandeiras de agregação e coesão. 

Constituiu-se a mobilização em uma experiência nova, pois, até então, a 
reação dos agricultores, frente às dificuldades de sua reprodução, tinha sido mais 
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individual pelo caminho da migração a outras regiões do País. Através desse mo-
vimento, estabeleceu-se o debate político, a participação, o esforço pela organi-
zação de grupos e associações, de baixo para cima, fundado em uma pedagogia 
da práxis, isto é, pela reflexão sobre a prática buscava-se construir os instrumen-
tos de intervenção: sindicatos e cooperativas. 

A experiência do MCBI pode ser considerada uma contribuição histórica 
à prática da associação e cooperação, à medida que revelava a importância e a 
validade da participação, dos laços sociais, da solidariedade, do debate, da valori-
zação do associado, na organização de cooperativas e sindicatos, especialmente, 
no meio rural, junto à agricultura familiar da época, constituindo um marco 
histórico de compromisso social, de alianças sociais, de integração entre institui-
ções a favor do desenvolvimento regional.

A preocupação fundamental de seus promotores foi a motivação dos par-
ticipantes para uma tomada de consciência e posição frente aos problemas de 
sua comunidade, isto é, a sua constituição como sujeitos. O método do traba-
lho educativo desenvolvido tinha na compreensão histórica e na organização de 
grupos de vizinhança, os chamados núcleos de base, um de seus fundamentos. 
Como grupos de vizinhança, os núcleos contribuíram para a convivência grupal, 
a socialização de seus membros, educando-os para a cooperação. Os núcleos de 
base permitiram que os agricultores passassem a se conhecer mais, identificando 
seus interesses, criando uma consciência coletiva, disciplinando-se para a convi-
vência, a comunicação, a associação, a cooperação. 

Na época, a repercussão das práticas desse movimento estendeu-se para 
além de suas fronteiras geográficas e sociais, constituindo-se referência para a 
organização de departamentos de educação e comunicação, em muitas coopera-
tivas brasileiras, mas, especialmente, nas cooperativas do então Sistema FECO-
TRIGO (FRANTZ, 1980).

Na verdade, ideias utópicas estiveram sempre na base inicial de movimen-
tos sociais, na motivação para a organização de grupos comunitários, mas que, 
no entanto, só se firmam ao redor de questões que dizem respeito às condições 
concretas de vida, de trabalho, de produção, de comercialização. A organização 
das pessoas em grupos ocorre a partir de seus problemas, de suas necessidades, 
interesses e desejos comuns e concretos de vida, embalados pela capacidade hu-
mana da utopia. A estratégia de motivação e mobilização é a identificação daqui-
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lo que é comum e frente ao qual é preciso desenvolver atitudes comuns e assumir 
atividades idênticas. A tarefa de fazê-lo, através de um movimento social, envol-
ve a todos, de alguma maneira. 

Achille Mbembe (2017, p. 163) escreve: “O passado pode servir como 
motivo de inspiração. Podemos aprender com o passado, mas conceitos morais 
como dever e responsabilidade, ou ainda obrigação, decorrem diretamente do 
nosso entendimento do futuro”. Por sua vez, afirmam Pierre Dardot e Christian 
Laval (2016, p. 402): “Cabe a nós permitir que um novo sentido do possível 
abra caminho. O governo dos homens pode alinhar-se a outros horizontes, além 
daqueles da maximização do desempenho, da produção ilimitada, do controle 
generalizado”. Penso que a sociedade precisa rever, especialmente, seu modo de 
produzir as condições sociais, políticas, tecnológicas e econômicas de vida, en-
frentando o “turbilhão das múltiplas crises”, conforme denuncia Manuel Castells 
(2018, p. 7). Vivemos tempos difíceis à vida, exatamente, pelo atrelamento e 
manipulação dos conhecimentos científicos em favor de uma lógica que não tem 
a vida, em todas as suas dimensões, como referência e, assim, impõe-se uma per-
gunta: Por quais caminhos de possibilidades é possível reagir a uma submissão 
inconsciente ou consentida? 

Portanto, impõe-se o debate sobre que tipo de sociedade se quer, isto é, 
sobre o seu desenvolvimento e os sujeitos desse processo. Escrevem Dardot e 
Laval (2016, p. 402) que “cabe a nós permitir que um novo sentido do possível 
abra caminho. O governo dos homens pode alinhar-se a outros horizontes, além 
daqueles da maximização do desempenho, da produção ilimitada, do controle 
generalizado”. Desse modo, penso que se coloca o desafio às sociedades locais ou 
regionais de estruturarem e valorizarem seus instrumentos e meios de inserção 
no contexto maior, no mundo das relações culturais, políticas ou econômicas, 
porém, mantendo o poder de controle, o mais possível, com seus protagonistas. 
Penso que, apesar dos condicionantes externos, pode-se agir sobre a dinâmica 
social. Os seres humanos têm em si a possibilidade da criatividade, da capacidade 
de reação. Pela criatividade e pela reação podem agir sobre os condicionantes 
adversos às necessidades e interesses. Existe a possibilidade de fazer nascer e agre-
gar uma energia na relação entre os seres humanos, a partir de suas necessidades, 
interesses e desejos. Nessa dinâmica de agregação estão pensamentos, valores, 
conhecimentos, ciências, educação, política, economia, arte, que são as bases das 
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organizações. Afirma Milton Santos (1996, p. 252) que “a história concreta do 
nosso tempo repõe a questão do lugar numa posição central”. O autor fala da for-
ça do lugar. Penso que o Movimento Comunitário de Base de Ijuí, em seu tempo 
e lugar, foi uma experiência nesse sentido. Foi um movimento na perspectiva de 
afirmação de força e poder. Mais que um conceito em si, trata-se de uma estratégia 
de afirmação de iniciativas históricas da sociedade civil, buscando lhes dar uma 
identidade própria e específica, no processo das relações mais amplas da cultura, 
da educação, da política ou da economia. Enfim, foi uma experiência que pode 
servir a reflexões críticas sobre processos de emancipação. 

O resgate dessa história pode constituir possibilidades para refazer laços 
sociais, estabelecer novas estratégias, arregimentar novas e mais energias para 
fazer frente aos desafios atuais das transformações que a globalização, especial-
mente, com todos os seus significados e sentidos, positivos e negativos, apresenta 
às pequenas economias. Afirma Jason Mafra (2008, p. 11) que “a possibilidade 
como categoria histórica redimensiona a esperança e as formas de intervenções 
e invenções sociais”. 

Talvez, hoje, mais que nunca, o desenvolvimento cultural, social, político 
e econômico depende da capacidade crítica e autocrítica. Escreve Byung-Chul 
Han (2017, p. 127), o contexto neoliberal, atualmente, “dissolve totalmente a 
existência humana numa rede de relações comerciais”, correndo-se o risco de se 
reduzir a vida a uma dimensão econômica em função do consumo sem capacida-
de crítica. Reagir a isso me parece ser uma convocação à crítica e autocrítica no 
âmbito da educação, do ensino e da pesquisa. Na visão crítica de Nancy Fraser e 
Rahel Jaeggi (2020), é preciso repensar com mais profundidade a ordem capita-
lista, isto é, retomar a discussão sobre o capitalismo, entendo-o como “uma forma 
de vida”, “uma ordem social institucionalizada”. E isso não se faz sem uma aber-
tura à perspectiva crítica. Afirma Fraser (2020, p. 14), referindo-se à crise atual 
do capitalismo, “não é apenas um conjunto de problemas pontuais, mas uma 
profunda disfunção estrutural alojada no coração de nossa forma de vida”. Por-
tanto, regiões, comunidades ou indivíduos não podem renunciar à construção e 
consolidação de seus espaços de reflexão crítica, de produção de conhecimento, 
sob o risco de alienar o controle de seus instrumentos de inserção no contexto da 
globalização, colocando-se a reboque de interesses econômicos externos. 
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Dali hão de ouvir o teu grito de paz,
E não andarás qual cusco sem dono,

Perdido nas terras do imenso Rio Grande,
Vivendo sem terra no imenso Brasil.

(Da música João sem terra – Antônio Gringo).

A música “João Sem Terra”, de Antônio Gringo, traduz um pouco 
do que é a vida sofrida dos sem terra: pequenos agricultores, meeiros, diaristas, 
peões, entre outros. Qual cusco sem dono perambulam de um lugar para outro 
em busca de condições para sobreviver. As histórias de vida dos acampados reve-
lam esses dramas e tramas múltiplas. Alguns desses fragmentos foram reunidos 
em diferentes trabalhos publicados sobre o Acampamento Natalino, mas, pela 
riqueza de trajetórias, o trabalho ficou aquém do que poderia ter sido. Em parte, 
isso se explica pelas tendências dominantes no mundo acadêmico, no início dos 
anos de 1980 que desconfiavam das memórias, dos fatos locais, as críticas à mi-
cro história e o desprezo pelas narrativas dos sujeitos. Hoje, o contexto é outro e 
as histórias de vida ganharam outras dimensões políticas e epistêmicas. 

Acampamento Natalino:

luta pela reforma agrária e contribuições políticas e educativas

Telmo Marcon

XVII
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O Acampamento Natalino foi e continua sendo um marco na história da 
luta pela reforma agrária no Brasil. Dadas as circunstâncias históricas em que 
surgiu e as adversidades enfrentadas tornou-se um movimento social muito pe-
culiar em sua organização e resistência com importantes repercussões regionais, 
nacional e internacional. Com a ampliação das informações relativas a pessoas 
que tomaram parte desse evento, especialmente as informações sobre as ações do 
Serviço Nacional de Informações no âmbito governo central, em Brasília, visan-
do desmantelar e enfraquecer a resistência dos acampados, o movimento ganha 
ainda mais relevância. Ao ser transformado em área de Segurança Nacional, no 
final de julho de 1981, e a consequente intervenção militar-federal durante todo 
o mês de agosto, sob o comando do experiente desarticulador de movimentos 
sociais ao norte do Brasil, tudo indicava que seria impossível resistir. A histó-
ria, no entanto, não é predeterminada. Os desdobramentos históricos dos fatos 
são resultantes de múltiplas imbricações e, no caso, o que parecia ser impossível, 
acabou ocorrendo. Os interventores retiraram-se do acampamento no dia 31 de 
agosto de 1981, derrotados por uma organização de agricultores sem terra, boa 
parte com pouca escolaridade e muitos analfabetos. Esse fato é, por si só, extre-
mamente relevante, mas, no decorrer dos embates com outras forças políticas, 
religiosas, militares e governamentais, os acampados conseguiram aglutinar ex-
pressivos setores da sociedade civil, que deram apoio político para resistirem na 
pauta pela reforma agrária no estado do Rio Grande do Sul. Nesses processos, os 
acampados foram ganhando legitimidade e possibilitando experiências educati-
vas inéditas a milhares de pessoas. Eu sou, hoje, em grande parte, o que sou pelas 
influências e aprendizagens que tive com esses sem terra. Não é por acaso que o 
título do livro, que trata dessa experiência, tem como título: Movimentos sociais 
como educadores: contribuições políticas e pedagógicas do acampamento Natalino 
(MARCON, 2016)1.

No entanto, uma situação é viver a experiência e a outra é narrá-la. A pri-
meira iniciativa que tive de reconstruir essa bela história ocorreu no mestrado 
em História na Universidade de Brasília, iniciado em 1987 e concluído em 1989. 
Esse tema não era nada habitual naquele programa. As linhas de pesquisa e as 

1  Essa obra está impressa, mas também está disponível em PDF no site: http://editora.upf.br/index.php/e-
-books-topo/46-educacao-area-do-conhecimento/141-os-movimentos-sociais-como-educadores. Parte das 
reflexões aqui sistematizadas estão mais aprofundadas na obra.

http://editora.upf.br/index.php/e-books-topo/46-educacao-area-do-conhecimento/141-os-movimentos-sociais-como-educadores
http://editora.upf.br/index.php/e-books-topo/46-educacao-area-do-conhecimento/141-os-movimentos-sociais-como-educadores
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pesquisas dominantes tinham outras preocupações. O tema do Acampamen-
to Natalino foi o terceiro projeto que apresentei durante a realização do cur-
so, juntamente com a terceira mudança de orientador. Tudo isso acontecendo 
concomitantemente aos debates constituintes e também das mobilizações so-
ciais, greves nas Universidades, manifestações de múltiplas naturezas, formação 
de lobbies para pressionar os Constituintes com diferentes pautas. Em três anos 
de curso de mestrado, foram 210 dias de greve na Universidade de Brasília. Foi 
nesse contexto de muita instabilidade, mas também de efervescência dos movi-
mentos sociais populares2 que o tema do Acampamento Natalino ganhou des-
taque. O resultado da dissertação foi publicado em forma de livro pela Editora 
UPF com o título: Acampamento Natalino: história da luta pela reforma agrária 
(MARCON, 1997). Uma vez esgotada a edição, trabalhei para ampliar a análise 
desse movimento com a contribuição de novas publicações e da apropriação de 
outros referenciais teóricos, que me permitiram ver o movimento de um modo 
muito mais amplo e significativo. Desse empreendimento, surgiu uma nova obra 
que ganhou outro título, dadas suas especificidades, especialmente a dimensão 
educativa do acampamento.

Para dar conta dos propósitos deste artigo, inicio com uma visão geral do 
acampamento, desde a sua constituição até os desdobramentos finais em 1983, 
uma análise de seu papel educativo, ou seja, como contribuiu na formação po-
lítica de milhares de pessoas e, por fim, nas considerações finais, uma reflexão 
sobre suas contribuições para pensar os grandes desafios atuais, particularmente 
a reforma agrária, o papel da sociedade civil na pressão por mudanças, tanto na 
estrutura fundiária quanto nos rumos políticos, econômicos, culturais e educa-
tivos do país.

2  O período inicial das atividades constituintes foi de muitos debates sobre os múltiplos temas tratados 
pelas diferentes comissões temáticas. Certamente, foi um dos períodos mais intensos de discussões no Brasil. 
Acompanhei de perto a Comissão de Acompanhamento a Constituinte, coordenada pelo João Gilberto 
Coelho aqui do Rio Grande do Sul que se reunia na UnB. Participei da grande mobilização dos sem terra em 
prol de uma Constituição que defendesse a reforma agrária e o conceito de função social da terra. Acompa-
nhei a votação no plenário da Câmera Federal sobre o tema da reforma agrária e os intensos debates sobre o 
conceito de função social da terra. 
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Gênese do Acampamento Natalino

O acampamento tem como marco temporal do seu início o mês de dezem-
bro de 1980. Importante destacar que ele assume um conjunto de característi-
cas que são extremamente peculiares àquele momento histórico, que, em parte, 
reflete um tensionamento entre dois projetos de sociedade: de um lado, o da 
ditadura ‘acabada’, como diz Gaspari (2016), incluindo aumento da inflação, a 
incapacidade do governo honrar seus compromissos com o FMI, crises sociais, 
desemprego, greves etc. e, de outro, o crescimento de movimentos e organiza-
ções sociais na luta contra a ditadura, a abertura política, a anistia, o retorno de 
pessoas exiladas, a expansão de movimentos sindicais operários que resultaram 
na criação do partido dos trabalhadores, mobilizações no campo, ou seja, uma 
crescente participação da sociedade civil, profundamente sufocada desde o golpe 
de 1964, em defesa da democracia. Nesse contexto macro, é que o acampamento 
constitui-se e condensa os anseios pela democratização, afrontando as truculên-
cias da ditadura, a concentração de terra em latifúndios, as injustiças sociais e as 
múltiplas formas de exclusão. 

No entanto, essas pautas mais amplas que estavam em plena expansão no 
Brasil ao final da década de 1970 não teriam, por si, originado o acampamento. 
Há fatores regionais extremamente significativos que intervêm na sua gênese. 
Trata-se, inicialmente, do conflito entre indígenas e arrendatários ou intrusos3, 
não indígenas, em Nonoai, ao norte do Rio Grande do Sul. Em maio de 1978, 
grupos indígenas contrários ao arrendamento de suas terras, através de contratos 
formalizados pela FUNAI com agricultores sem terra que adentraram as terras 
oficialmente demarcadas, além da presença de intrusos, decidiram pela expul-
são de todos. Só na área de Nonoai, havia quase mil famílias de não índios na 
condição de arrendatários e intrusos. A ação dos índios resultou na expulsão de 
quase mil famílias em menos de 15 dias. Segundo dados de um levantamento do 
Ministério do Interior, do Posto indígena de Nonoai e da FUNAI, mostrou a 
existência de 974 famílias de agricultores. Dessas, 

3  A Funai reconhecia, naquele período, a existência de arrendatários com contratos formais de arrendamen-
to e outros que não tinham qualquer tipo de contrato, denominados intrusos.
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288 foram classificadas na categoria arrendatários, ou seja, tinham 
contrato de arrendamento, e 682 famílias não tinham nenhum 
tipo de contrato, sendo classificadas como intrusas, e quatro fa-
mílias não foram classificadas. Na reserva de Nonoai vivia, então, 
uma população de 997 índios e 4.371 não índios. A reserva tinha 
uma área total de 14.910 ha, e os agricultores exploravam 9.681 
ha, equivalente a 64,93% (MARCON, 2016, p. 61).

A expulsão ocorreu no mês de maio de 1978, período de frio e, em geral 
chuvoso. Num curto intervalo de tempo, mais de quatro mil pessoas ficaram sem 
terra, sem casa, sem trabalho, sem a produção, sem nada. Parte dessa população 
foi abrigada no Parque de Exposição Assis Brasil em Esteio, sendo, posterior-
mente, encaminhada para o projeto de colonização Terranova, Mato Grosso. 
Mas nem todas as famílias seguiram esse caminho e muitas delas permaneceram 
na região, reivindicando assentamento em terras no Rio Grande do Sul. A partir 
de então, ocorreu um conjunto de mobilizações e ações, entre as quais, as ocupa-
ções da granja Macalli e da granja Brilhante, não muito distante da Encruzilhada 
Natalino, áreas da antiga Fazenda Sarandi (GHELEN, 1983).

A ação dos índios Kaingang em Nonoai explicitou um conjunto de con-
tradições referentes às políticas fundiárias e agrícolas já denunciadas pelo MAS-
TER no início dos anos de 1960 e não resolvidos. Parte dos contingentes de tra-
balhadores rurais que foram excluídos da condição de posseiros, arrendatários, 
meeiros ou diaristas, em vista da expansão da agricultura mecanizada, adentra-
ram áreas indígenas, entre as quais Nonoai é paradigmática, mas outras famílias 
avançaram em terras paraguaias. Conforme pesquisas de Wagner (1990, p. 9), 
estima-se que em torno de 350 mil brasileiros compraram terras ou foram traba-
lhar no Paraguai.

As ocupações das granjas Macalli (110 famílias) e Brilhante (170 famí-
lias), então exploradas por empresários, permitiram que parte das famílias, que 
permaneceu na região após o conflito de Nonoai, fosse assentada, mas outras 
famílias continuaram sem terra. São essas famílias que deram início ao Acam-
pamento Natalino.  Como já observado, o Acampamento Natalino não foi re-
sultante de uma prévia organização como ocorreu com as ocupações posteriores 
organizadas pelo Movimento dos Sem Terra (MST). Na Encruzilhada Natalino, 
duas famílias acamparam na beira da ERS 324, entre Passo Fundo e Ronda Alta, 
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em dezembro de 1980. Aos poucos, chegaram outras famílias mobilizadas pela 
mesma condição de sem terra. Nesse contexto, o acampamento assumiu carac-
terísticas muito próprias e foi crescendo até o mês de maio de 1981, quando 
barreiras policiais impediram o acesso de mais famílias. As estatísticas revelam 
que o acampamento chegou, no mês de maio, a aproximadamente 600 famílias 
instaladas em barracos, extremamente precários, ao longo de mais de dois quilô-
metros, conforme fotos a seguir:

Figuras 1 e 2.
Acima, um 
retrato de parte 
do acampamento 
ao longo da 
ERS–324;
Ao lado, um 
barraco de capim 
do acampamento.

Fonte:
Acervo pessoal 
do Padre Arnildo 
Fritzen.



441

Telmo Marcon

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

Assim que o movimento foi crescendo, uma pauta ganhou centralidade: a 
reivindicação de terra para assentamento no próprio estado do Rio Grande do 
Sul. Isso era tudo o que o governo estadual (Amaral de Sousa) não queria naque-
le momento, nem o governo federal (general Batista Figueiredo). Evidente que 
o governo estadual era, naquele contexto, o primeiro a responder por essa reivin-
dicação, bem como pelas demais exigências de alimentação, saúde, segurança. 
Os primeiros meses de 1981 foram marcados por dois processos antagônicos: os 
sem terra acampados buscando apoio político e condições básicas para a sobrevi-
vência (alimentos e roupas) junto às organizações da sociedade civil e, de outro, 
o governo estadual criando mecanismos de repressão (instalação de barreiras nas 
duas pontas do acampamento sob o comando da Brigada Militar), intensifican-
do campanhas na mídia contra os sem terra e em defesa dos projetos de coloni-
zação em outros estados. O governo estadual desencadeou um conjunto de Fake 
News4 em relação aos acampados, acusando-os de serem vadios, preguiçosos, 
baderneiros, criminosos, aproveitadores. Iniciaram-se, então, inúmeras disputas 
para desmascarar essas acusações de parte dos acampados e suas lideranças e, no 
caso do governo, para provar seus pontos de vista. O INCRA realizou vários 
levantamentos para saber quem eram os acampados, de onde provinham, o que 
faziam, se tinham alguma passagem pela justiça etc. Os resultados sempre foram 
favoráveis aos acampados. Os dados mostraram o seguinte quadro em relação à 
origem das famílias, segundo um levantamento do Incra realizado em primeiro 
de maio de 1981: arrendatários (118); peões (73); agregados (66); trabalhavam 
com o pai (63); na categoria TRABALH. (49); parceiros (21); diaristas (11); 
trabalhavam com o sogro (11); trabalhavam com a mãe (9); trabalhavam na 
cidade (8); retornados de projetos de colonização MT (8)5; trabalhavam com 
o irmão (5); trabalhavam em sociedade (5); trabalhavam com o tio (2); traba-
lhavam com o cunhado (2); trabalhavam com a sogra (1); contrato particular 

4  A expressão Fake News ganhou maior visibilidade nos últimos anos em decorrência da expansão dos re-
cursos tecnológicos, mas as informações falsas não são novidade na história. No caso do acampamento, a 
mídia televisiva, mas, principalmente a impressa, entre as quais o Jornal da Tarde e o Correio do Povo, de 
Porto Alegre, e o Diário da Manha, de Passo Fundo, atuaram sistematicamente na difusão das representações 
negativas em relação aos acampados.
5   Os retornados eram sem terra expulsos da área de Nonoai que foram para Esteio e daí para o Projeto Terra-
nova em Mato Grosso e não resistiram às condições climáticas e outros problemas, e retornaram, acampando 
no Natalino e reivindicando terra no próprio estado. 
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(1); proprietário (1); firma individual (1); outros (14), totalizando 469 famílias 
(MARCON, 2016, p. 85).

Esse quadro é revelador de onde os acampados procediam. O levantamen-
to das famílias expulsas de Nonoai com os dados das famílias acampadas permi-
te identificar 42 coincidências. Em relação às famílias que estavam acampadas 
no Parque Estadual de Esteio e foram para o projeto de colonização Terranova 
(MT), tendo retornado ao estado devido as más condições existente no proje-
to, conforme Marcon (2016, p. 91), com dados do presidente do Incra, Paulo 
Yokota, eram 37 famílias. Independente desses detalhes, o que importa é que o 
número de acampados cresceu com o passar dos dias, chegando mês de maio de 
1981, como observado, a aproximadamente 600 famílias. São pessoas com dife-
rentes experiências e trajetórias o que também dificultou o trabalho organizativo 
no interior do acampamento.

Essa aglomeração de pessoas ao longo da rodovia, expostas a todo tipo 
de intempérie, além da poeira da estrada de chão (a ERS 324 não era asfaltada 
ainda), foi chamando atenção da impressa que começou a divulgar o fato. As 
posições relativas ao acampamento, como não poderia deixar de ser, foram se 
dividindo. A polarização que se acirrou não ocorreu apenas no âmbito da im-
prensa, mas também entre partidos, sindicatos de trabalhadores rurais, igrejas,  
organizações da sociedade civil,  prefeitos. No âmbito do governo estadual, as 
posições foram muito uniformes em defesa dos projetos de colonização no cen-
tro-oeste do país e no argumento de que, no Rio Grande do Sul, não havia terras 
passíveis de desapropriação para a reforma agrária, segundo o Estatuto da Terra, 
além da acusação de que os acampados não eram sem terra, mas aproveitadores.

A radicalização das posições do governo estadual provocou um conjun-
to de reações dos acampados e seus apoiadores, entre as quais a ampliação de 
campanhas para arrecadação de roupas e alimentos; a organização interna em 
comissões responsáveis pela segurança, pela distribuição de alimentos, de saúde, 
rezas e celebrações, água, entre outras. Externamente foram mobilizadas forças 
políticas e jurídicas, contando com a colaboração de Jacques Alfonsin, que pre-
faciou o livro Movimentos sociais como educadores (MARCON, 2016, p. 9-15), 
e da Comissão de Direitos Humanos, para assegurar a sobrevivência do acam-
pamento ameaçado na medida em que ganhou visibilidade e firmou posição 
em permanecem no próprio estado, visto que a realização de estudos provou 
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a existência de terras passíveis de desapropriação, para fins de reforma agrária, 
com base no próprio Estatuto da Terra de 1973.  Um grupo de acampados, com 
apoio de membros da Igreja Luterana, fez um levantamento nas proximidades 
do Acampamento Natalino e chegou aos seguintes dados:

A Fazenda Annoni, com 9 mil ha, em litígio na Justiça desde 
1973; a Fazenda Santa Rita, localizada em Ronda Alta, proprie-
dade de italianos, com 1.900 ha; a “fazenda dos judeus”, em Ronda 
Alta, com mais de 2 mil ha; mais de 5.800 ha da Fazenda Sarandi, 
que foram distribuídos para pessoas que não eram agricultores; a 
fazenda dos irmãos Guerra em Carazinho, com mais de 9.900 ha 
(MARCON, 2016, p. 122).

A divulgação desses dados pelos acampados ao público e ao governo desle-
gitimou o discurso oficial sobre a inexistência de terras passíveis de serem desa-
propriadas. Essa comissão continuou pesquisando dados oficiais do INCRA e 
concluiu que, no estado do Rio Grande do Sul, havia 18 propriedades classifica-
das como latifúndio por exploração6, segundo o Estatuto da Terra, totalizando 
41.000 ha, em seis municípios: Esmeralda, Chapada, Passo Fundo, Ronda Alta, 
Campinas do Sul e Nonoai (Boletim Sem Terra, apud MARCON, 2016, p. 124). 
Além desse, foi realizado outro levantamento nos municípios de Dom Pedrito, 
São Gabriel e Palmeira das Missões. Nesses três municípios, foram identificadas 
234 propriedades com área superior a mil hectares, totalizando 564.185,10 ha 
(MARCON, 2016, p. 123). Esses levantamentos contribuíram para dois mo-
vimentos importantes: primeiro, assegurar a legitimidade da reivindicação dos 
acampados em permanecerem no Rio Grande do Sul e, segundo, ajudar a desven-
dar as contradições da estrutura fundiária no estado. Essas informações foram am-
plamente divulgadas em diferentes espaços. Parte da mídia deu uma contribuição 
importante de apoio ao movimento, mesmo órgãos privados como o jornal Zero 
Hora, Porto Alegre, e o jornal O Nacional, Passo Fundo. Em muitas comunidades 
onde havia grupos de base conhecidas como Comunidades Eclesiais de Base, na 
linha da Teologia da Libertação, havia materiais com esses dados que eram anali-

6  O Estatuto da Terra (BRASIL, 1964, artigo 41, V, inciso b) define latifúndio por exploração à área supe-
rior a um módulo rural e “inexplorado em relação às potencialidades físicas, econômicas e sociais do meio, 
com fins especulativos, ou seja, deficientes ou inadequadamente exploradas”.
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sados e discutidos. Não faltaram, no entanto, reações duras aos acampados e aos 
setores da Igreja Católica ligados à Comissão Pastoral da Terra (CPT), por parte 
de setores conservadores, especialmente do então bispo de Passo Fundo, Dom 
Cláudio Kolling e do Arcebispo de Porto Alegre, Dom Vicente Scherer. O padre 
Arnildo Fritzen, autor do posfácio do livro Movimentos sociais como educadores 
(MARCON, p. 2016, p. 327-247), sofreu inúmeras ameaças, repreensões e foi 
acusado várias vezes de ser o insuflador do movimento. 

É nesse quadro de tensões e disputas entre acampados e o governo estadual 
que decorreram os primeiros meses de 1981. Diante da incapacidade do executi-
vo estadual em resolver o conflito e da crescente pressão política dos acampados, 
com apoio expressivo de setores da sociedade civil, por uma solução no próprio 
estado, aumentou a perspectiva de uma intervenção militar federal. No dia 15 de 
julho, conforme Marcon (2016, p. 138), reuniram-se o governador, o secretário 
de agricultura e o presidente do INCRA e seus técnicos para discutir soluções 
para o problema e apresentaram a seguinte proposta: assentamento em projetos 
de colonização do governo federal em Serra do Ramalho (BA); em Amará (RR) 
e em Pedro Peixoto (AC). Além disso, propuseram a criação de um assentamento 
emergencial em Lucas do Rio Verde (MT). Os acampados rejeitaram mais uma 
vez essas propostas e continuaram as mobilizações visando ao grande evento no 
dia 25 de julho, dia do agricultor. Nessa atividade, tomaram parte mais de dez 
mil pessoas provenientes de vários estados brasileiros. Ao final da manifestação, 
foi anunciado que um grupo de acampados iria deslocar-se até Porto Alegre e 
acampar na praça da matriz, próximos ao Palácio Piratini e à Assembleia Legisla-
tiva. A saída do acampamento ocorreu no dia 28 de julho à noite, incluindo 185 
pessoas (adultos e crianças). Ao longo do trajeto, tiveram muitos contratempos 
em decorrência da intervenção da Polícia Rodoviária e da Brigada Militar. Após 
muitas negociações, envolvendo entidades sindicais, deputados e a Comissão de 
Direitos Humanos, foram retomadas as negociações, mas o governo continuou 
apresentando as propostas de colonização em projetos do INCRA. A novidade 
foi o anúncio de que o governo iniciaria a distribuição de alimentos. Esse fato é 
muito importante para a compreensão das estratégias assumidas pelos interven-
tores federais a partir do dia 30 de julho até o dia 31 de agosto de 1981.



445

Telmo Marcon

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

Acampamento sob intervenção militar-federal

Ainda durante as negociações em Porto Alegre, entre governo e sem terra, 
ocorreu, no acampamento, uma intervenção militar-federal, sob o comando do 
Tenente-coronel Sebastiao Rodrigues de Moura, conhecido como major Curió. 
Uma breve reconstrução biográfica desse personagem evidencia uma ampla ficha 
de envolvimento em conflitos sociais no campo (MARCON, 2016, p. 150-156). 
Sua participação na Guerrilha do Araguaia, entre 1973 e 1975, introduziu novas 
táticas de ação no combate aos adversários do regime. Teve atuações em sindica-
tos, em conflitos fundiários em vários estados ao norte do país, especialmente no 
Pará, onde atuou também em Serra Pelada. O que ele desenvolveu como tática 
inovadora? Cooptar pessoas para obter informações sobre os inimigos a serem 
combatidos e submetê-los politicamente através do controle de alimentos. Apre-
sentava-se de forma amistosa, intervindo em fatos, colocando seu nome acima 
de tudo. Foi assim que criou a cidade de Curionópolis, em Serra Pelada no Pará, 
emancipada em 1988, na qual foi eleito prefeito no período de 2000 a 2003 e 
reeleito para o mandato de 2004 a 2007, mas cassado sob a acusação de compra 
de votos. Foi também deputado federal pelo PDS, em 1982, logo após deixar o 
Acampamento Natalino. Sua ficha biográfica é longa.

Curió chegou ao acampamento com apoio de um forte esquema de segu-
rança, incluindo agentes federais, a Polícia Rodoviária estadual, a Polícia Ro-
doviária Federal, a Polícia Federal e o Exército. O Acampamento Natalino foi 
transformado em área de segurança nacional, conforme preceitos legais, então 
em vigor. Como Curió agiu no acampamento? Inicialmente, apresentou-se 
como uma pessoa simpática e estava convencido que resolveria o problema em 
poucos dias. Organizou e passou a controlar a alimentação que, até então, era 
coordenada por uma comissão de acampados com a participação da sociedade 
civil. A princípio, forneceu, através da COBAL (Companhia Brasileira de Ali-
mentação), uma cesta básica bastante farta, incluindo 44 produtos. Progressi-
vamente, com a resistência dos acampados, a alimentação foi sendo reduzida e 
cortada como forma de pressão. 

Os interventores desencadearam um intenso trabalho de convencimento 
das famílias que a única alternativa era aceitar a proposta de colonização nos 
projetos de reforma agrária do Incra. Intensificaram esse trabalho com proje-
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ções sobre as condições dos projetos na Bahia, Mato Grosso, Acre e Roraima. 
Além disso, foi organizada uma viagem ao projeto de colonização em Serra do 
Ramalho, Bahia. Para tanto, foram disponibilizados dois aviões da FAB com 
a viagem agendada para o dia 2 de agosto, ou seja, três dias após o início da 
intervenção. Isso, de fato, ocorreu e uma comitiva de 66 pessoas partiu do ae-
roporto de Sarandi rumo a Serra do Ramalho. Enquanto isso, os assessores do 
Major pressionavam as famílias a aceitarem a proposta de colonização. De ou-
tro lado, lideranças sindicais, políticas e religiosas informavam aos acampados 
sobre as precárias condições de sobrevivência nesses projetos de colonização e 
os problemas enfrentados. A contrainformação em relação aos discursos dos in-
terventores foi fundamental para a resistência dos acampados em reivindicarem 
assentamento no próprio estado.

No retorno da viagem à Bahia as avaliações eram muito díspares entre os 
próprios acampados. Uns em defesa do projeto e outros criticando o que viram. 
Novas informações fornecidas pela CPT da Bahia sobre o projeto deixaram 
Curió muito irritado, mas, mesmo assim, continuou insistindo nessa proposta. 
No dia 9 de agosto, 87 famílias estavam inscritas para esse assentamento. No en-
tanto, foram progressivamente desistindo e, no dia 12, apenas uma família ainda 
tinha a intenção de ir. O fracasso dessa iniciativa não fez os interventores desis-
tiram. Passaram, então, a investir no projeto de colonização em Lucas do Rio 
Verde (MT) e na proposta de emprego em Estações experimentais no próprio 
estado. A reação a essas propostas foi imediata. Daí, iniciou uma intervenção 
mais agressiva e repressora.

Os agentes secretos a serviço de Curió intensificaram suas atuações, con-
trolando, principalmente, as lideranças, o padre Arnildo Fritzen e a Irmã Auré-
lia, uma religiosa italiana que atuou intensamente junto aos acampados. Não por 
acaso, eles foram citados nominalmente no Comunicado número 3, publicado 
quando da retirada do major Curió do acampamento em 31 de agosto de 1981. 
Os interventores proibiram reuniões das lideranças com os acampados, até en-
tão, procedimentos rotineiros, para a tomada de decisões e encaminhamentos. 
A perseguição aos líderes incluía registros fotográficos e gravações. Além dis-
so, criaram um sistema de subordinação dos acampados em relação ao alimen-
to, saúde, assistência médica, vestuário. Essa tática não era nova na história das 
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intervenções de Curió. O problema mais crítico, nesse caso, foi o isolamento 
imposto às entidades solidárias aos acampados. Foram várias as denúncias de 
censura e negação do direito constitucional de ir e vir. 

A situação foi ficando crítica a tal ponto que os acampados ficaram autori-
zados a apenas participar das rezas, mas impedidos de se manifestarem quando 
o padre convidava os presentes a falarem. Nesse contexto, os que mais sofriam 
ameaças eram os retornados de projetos de colonização e que tinham acampado 
novamente. As ameaças incluíam o retorno aos projetos de onde haviam retor-
nado. Nesse cenário, entram em ação forças externas aos próprios interventores. 
Em 10 de agosto, uma caravana que partiu de Porto Alegre ao acampamento 
ficou impedida de entrar em contato com os acampados. O pretexto usado pe-
los interventores foi de que “a nova ordem de Brasília era impedir a entrada de 
visitas, inclusive de parentes de agricultores acampados, e só as mulheres podem 
sair, depois de identificarem-se, dizendo para onde vão, o que vão fazer e que 
horas voltam...” (Boletim Sem Terra, apud MARCON, 2016, p. 167).

A projeção inicial de Curió era resolver o problema em, no máximo, quin-
ze dias. Aos poucos, as táticas dos interventores foram ficando mais evidentes 
e produzindo reações de entidades, organizações, parlamentares e partidos de 
esquerda. Nesse ambiente, os críticos do acampamento reproduziam a tese que 
a resistência às propostas dos interventores decorria da pressão de pessoas infil-
tradas que manipulavam os acampados. Essa tese foi reproduzida pelo próprio 
Curió quando da publicação do Comunicado número 3, na ocasião da retirada. 
Após 15 dias de intervenção, os resultados não foram tão animadores: 113 famí-
lias tinham aceitado a proposta de colonização em Lucas do Rio Verde (MT); 
sete foram retiradas sob argumento que não eram agricultores; seis tinham saído 
por ‘conta própria’, duas tinham aceito emprego e 308 continuavam reivindican-
do terras no próprio estado (MARCON, 2016, p. 169). Esses dados evidenciam 
o fracasso dos interventores que intensificaram as ameaças de colocar fogo e ar-
rancar os barracos. Provocavam pessoas a reagirem e, assim, teriam argumentos 
para serem expulsas do acampamento; acusavam acampados de possuírem terras 
e, a partir daí, eles tinham de provar que não era verdade. 

Nesse contexto, aconteceu um evento decisivo: a reunião dos bispos do 
Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. As arbitrariedades junto aos acampados já 
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eram do conhecimento público. Grupos conservadores da Igreja Católica acu-
savam setores da própria igreja, ligados à Teologia da Libertação e à CPT, de 
estarem por trás do movimento, o que, segundo eles, contrariava as orientações 
da Igreja. Essa tese mostrou-se absolutamente insustentável. Eventos anteriores 
e concomitantes à reunião dos bispos permitiram avaliar melhor o que estava 
ocorrendo. A pressão de organizações da sociedade civil era uma manifestação 
de apoio dos bispos ao movimento. No dia 17 de agosto, uma comitiva de padres 
foi proibida de entrar no acampamento. Esses fatos ajudam a entender melhor a 
relevância do encontro dos bispos do Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. Es-
ses acontecimentos, na prática, contribuíram para o posicionamento dos bispos 
no documento que publicaram ao final do encontro, reforçando a necessidade 
de uma solução do problema no próprio estado. Reconheceram, ademais, que o 
acampamento colocou em pauta problemas estruturais da sociedade brasileira 
como a necessidade da distribuição da terra. Na nota, eles propuseram algumas 
alternativas para resolver o conflito, atendendo os interesses dos acampados. 

O que o encontro dos bispos representou para os acampados? Naquele 
contexto, foi um apoio fundamental, o que permitiu a sobrevivência do acampa-
mento e o crescente enfraquecimento dos interventores, que também aguarda-
vam uma manifestação crítica aos acampados, o que não ocorreu. Diante disso, 
os interventores ficaram sem apoio interno dos acampados e também com mui-
tas resistências externas, incluindo os bispos. Assim posto, intensificaram os ata-
ques aos líderes dos acampados e aos apoiadores imediatos: padre Arnildo Frit-
zen e a Irmã Aurélia. Esses dois personagens foram sistematicamente acusados de 
insuflarem os acampados a resistirem às propostas de colonização apresentadas 
pelos interventores.

O que ocorreu a partir do encontro dos bispos de Passo Fundo foi um pro-
gressivo recuo dos interventores que ficaram sem legitimidade para continuar no 
acampamento. Isso não aconteceu sem ameaças e conflitos. O fato é que, em 31 
de agosto de 1981, eles retiraram-se do local, recolheram a bandeira do Brasil e 
os produtos da COBAL. Os agentes do Exército e da Policia Federal seguiram 
em direção a Porto Alegre e daí para Brasília. Antes de partirem, no entanto, 
divulgaram um longo comunicado, no qual acusaram pessoas infiltradas que es-
tariam incitando os acampados a não aceitarem as propostas do governo nos 
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projetos de colonização, bem como de recusarem todas as ofertas que fizeram 
em prol dos acampados. É um documento longo que trata de inúmeras questões 
e temas, sempre justificando as ações do governo federal. O documento acusa 
pessoas, bispos, instituições e organizações que defenderam os sem terra. Uma 
análise mais detalhada desse documento está em Marcon (2016, p. 185-190). 
O documento completo encontra-se em Marcon (2016, p. 272-294). Imediata-
mente à saída dos interventores, cresceram as ameaças de enquadramento na Lei 
de Segurança Nacional de lideranças dos acampados, o padre Arnildo Fritzen 
e ameaça de expulsão do Brasil da irmã Aurélia, italiana, com base na Lei dos 
estrangeiros. Nada disso, no entanto, efetivou-se.

Com a saída dos interventores federais, o controle do acampamento voltou 
a ser de responsabilidade do governo estadual. No acampamento, iniciou uma 
mobilização para a reconstrução interna das comissões. O período da interven-
ção foi muito cansativo e desgastante, mas, ao mesmo tempo, mostrou o poder 
de organização e resistência. Foi a primeira derrota na história de intervenção 
do Major Curió em regiões de conflito sociais no campo. Isso explica, em parte, 
o Comunicado número 3, lançado quando da sua retirada. O problema é que 
a saída dos interventores federais não significou uma volta à normalidade no 
acampamento. Agentes secretos continuaram atuando e criando situações de 
conflitos visando dividir o movimento. 

Uma das frentes de atuação desses infiltrados foi dividir a liderança. Tenta-
ram fazer isso perseguindo o padre Arnildo, mas nada conseguiram. Daí investi-
ram num dos líderes que teve um caso amoroso com a mulher de outro acampa-
do. Criaram uma trama para fazer com que ele assumisse uma posição crítica aos 
acampados e ao acampamento, caso contrário, seria denunciado publicamente. 
A obra Os infiltrados, de Etchichury [et al.], descreve esse fato e detalha o papel 
desses agentes secretos no acampamento, mesmo após a saída dos interventores.7 
A narrativa é longa, mas necessária para compreender o nível das táticas usadas 
para dividir um movimento social. O caso diz respeito ao envolvimento de um 
líder dos acampados, Raul Vargas, com uma acampada.

  

7   Mesmo após a retirada dos interventores federais, o acampamento ficou fragilizado em relação às pessoas 
que circulavam nele. Como era um aglomerado de barracos ao longo da rodovia, não tinha como saber quem 
andava por ali, essa situação fez com que pessoas infiltradas do governo continuassem atuando no local.
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Os agentes da BM tentaram filmar um dos encontros, para chan-
tagear Vargas. Mas houve uma pane no equipamento. Então, um 
dos infiltrados chamou Vargas para uma conversa; disse que o Pi-
nheiro soubera da traição e pretendia matá-lo. Ao mesmo tempo, 
outro agente procurou Pinheiro, para atiçar o ciúme. A ideia era 
que Pinheiro irrompesse no acampamento para matar Vargas. O 
ardil fracassou. A mulher admitiu a traição, e o marido a perdoou. 
Essa parte do plano falhou. Mas a outra funcionava, porque Var-
gas estava com medo – relata o agente. Vargas foi procurado no-
vamente. Mentiram-lhe que a mulher contara ao marido ter sido 
forçada no romance. Um dos infiltrados segredou que Pinheiro 
iria matá-lo. Após atemorizar Vargas, anunciou a salvação: aderir 
ao governo para ganhar a proteção da BM. O namorador aceitou. 
E mudou-se para meio quilômetro da Natalino, onde existia um 
acampamento modelo chamado Quero-Quero, montado pela 
BM. Lá ficavam os órgãos governamentais que prestavam assistên-
cia aos sem-terra. E também servia de alojamento provisório para 
as famílias de acampados que eram cooptadas pelos infiltrados. 
Dali, elas seguiam para assentamentos no Mato Grosso. O estrago 
que Vargas causou na organização dos acampados foi enorme. Ele 
dava entrevistas nas rádios da região, acusando os seus ex-compa-
nheiros de estarem desviando dinheiro das doações. Nas reuniões 
de lideranças, os infiltrados que estavam acampados contestavam 
a eficiência e a honestidade da coordenação central da Natalino. 
Também perambulavam pela região, espalhando boatos de que 
aconteciam orgias sexuais entre os acampados (ETCHICHURY 
et al., 2010, p. 29).

Esse relato dimensiona o contexto em que viviam os acampados e a perse-
guição de agentes secretos a eles em busca de alguma informação que pudesse in-
criminar líderes, especialmente da coordenação central. Situações como a descri-
ta anteriormente ajudam a compreender como os acampados foram aprendendo 
a ter cuidados e não permitirem que agentes camuflados pudessem dividir o mo-
vimento. As ações desses agentes para quebrar a resistência não foram poucas. A 
intensificação da repressão e o bloqueio no acesso ao acampamento criaram uma 
situação efetivamente delicada e de negação do direito constitucional de ir e vir.  

Diante da crescente tensão e as ameaças para que os acampados aceitassem 
a proposta de colonização fez com que famílias cedessem e fossem deslocadas, 
temporariamente, da Encruzilhada Natalino para o acampamento Quero-que-



451

Telmo Marcon

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

ro,8 mantido pelo governo. A coexistência de dois acampamentos perdurou por 
longo tempo. As primeiras 32 famílias do acampamento Quero-quero viajaram 
para Mato Grosso somente no dia 4 de novembro de 1981. Desde o dia 31 de 
agosto até o final do ano de 1981, os acampados do Natalino peregrinaram in-
tensamente do acampamento a Porto Alegre. Foram inúmeras as tentativas de 
negociação com o governo estadual, responsável pelo acampamento desde a re-
tirada dos interventores federais. Houve, por outro lado, muitas acusações de 
parte da imprensa governista aos acampados e às lideranças. De concreto, no 
entanto, nada. Os discursos oficiais continuaram batendo na tecla de que, no 
Rio Grande do Sul, não havia terra passível de desapropriação para fins de refor-
ma agrária.

No dia 23 de fevereiro de 1982, foi realizada a 5ª Romaria da Terra no 
acampamento com a participação de mais de 30.000 pessoas. Durante esse even-
to, foi anunciada a aquisição de uma área de terra pela Igreja Católica no municí-
pio de Ronda Alta, distante uns 30 quilômetros do Acampamento Natalino. Os 
acampados haviam solicitado aos bispos católicos, reunidos em Itaici, São Paulo, 
que a igreja adquirisse uma área de terra para um assentamento temporário, dis-
tante das ameaças a que estavam submetidos. As pressões e ameaças às famílias 
para que aceitassem a proposta de colonização fez com que muitas acabassem 
concordando, mesmo não sendo esse o desejo. 

Feita a aquisição de 100 hectares de terra com apoio de várias igrejas do 
Brasil e do exterior, foi organizada a transferência dos acampados no dia 12 de 
março de 1982. O deslocamento foi marcado por vários incidentes com a polícia 
que, mesmo após estarem na nova área, continuou vigiando o local. Poucos me-
ses após o deslocamento das famílias para o projeto Terranova (MT), cresceram 
as denúncias das péssimas condições que encontraram e as dificuldades para so-
breviver. Enquanto isso, em Nova Ronda Alta, como foi batizado o acampamen-
to provisório, os acampados desenvolveram atividades agrícolas com o cultivo 
de verduras e plantando culturas de inverno e, posteriormente, a de verão. A 
primeira colheita superou as expectativas, mesmo com todos os problemas que 
tiveram com longas estiagens:

8   Acampamento criado pelos interventores para abrigar os dissidentes desse, próximo ao da Encruzilhada 
Natalino. No início de 1982, muitas famílias não aguentaram as ameaças e a espera por terra e, pressionadas 
pelos agentes secretos, acabaram indo para esse acampamento.
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500 sacas de milho, vinte sacas de arroz, 350 sacas de batata ingle-
sa, em torno de mil quilos de rabanete, duzentas caixas de couve-
-manteiga, além de 150 sacas de feijão e cem sacas de soja. A pro-
dução coletiva ficou prejudicada pela longa estiagem, mas, mesmo 
assim, foi expressiva, pois, além desses dados coletivos, as colheitas 
particulares, não foram computadas (MARCON, 2016, p. 234).

Dessa forma, os acampados conseguiram produzir a sobrevivência en-
quanto continuava a luta pela conquista da terra definitiva no estado. A solução 
chegou ao final de setembro de 1983 quando o governador Jair Soares adquiriu 
1.870 ha de terra em diferentes municípios do estado, além da área de Nova 
Ronda Alta. Encerrou-se, assim, um dos movimentos mais importantes na luta 
pela reforma agrária no Brasil. Foram mais de 1.000 dias entre o início e a con-
quista definitiva das terras.

Considerações finais

Nas considerações finais, retomam-se, em geral, as principais linhas de 
argumentação apresentadas no texto. Proponho, aqui, uma reflexão diferente 
para destacar dois aspectos não desenvolvidos anteriormente, mas que são fun-
damentais para compreender a resistência do movimento às múltiplas formas 
de ataques e ameaças: a metodologia de trabalho e a mística religiosa. Sem uma 
análise histórica desses dois elementos, é impossível compreender a história do 
acampamento.

A metodologia de trabalho precisa ser compreendida de modo bem con-
textualizado. Como observado antes, não havia um movimento organizado que 
conduzisse às ações. Nessa ausência, quem dava as coordenadas metodológicas 
era a Igreja Católica, especialmente o trabalho do padre Arnildo Fritzen, ligado a 
setores progressistas da Teologia da Libertação e membro da Comissão Pastoral 
da Terra. Essa orientação não está descolada de um trabalho mais amplo que as 
comunidades eclesiais de base (CEBs) desenvolveram, desde a segunda metade 
da década de 1970, em toda a América Latina. 

Assumir a condição de sujeito, eis a questão. Essa foi a grande lição do 
acampamento. Os sem terra que acamparam tinham, em geral, pouco estudo 
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ou eram analfabetos e suas histórias de vida eram de oprimidos. Como afirma 
Paulo Freire, na obra Pedagogia do Oprimido (1981), o opressor toma a palavra 
do oprimido e fala em nome dele. Essa realidade foi vivida no acampamento. 
A tendência dos acampados nas primeiras negociações com o governo estadual 
foi delegar para as entidades apoiadoras falarem. A condução metodológica im-
pressa pela CPT, no entanto, inverteu essa lógica e deu condições para que os 
acampados assumissem a condição de protagonismo e eles mesmos deveriam 
apresentar e defender as propostas em todos os espaços. Dessa forma, o movi-
mento social assumiu a condição de educador. Aos poucos, surgiram lideranças 
que desempenharam funções extremamente relevantes. A perda do medo e a 
crescente autoconfiança deram condições para a emergência de importantes li-
deranças que encaravam as negociações com a consciência política e a experiên-
cia de luta e sofrimento. Ninguém falava em nome dos acampados. As decisões 
eram tomadas coletivamente em assembleia que decidia, também, quem deveria 
representá-los nas audiências e negociações. As diferentes comissões constituí-
das desempenhavam suas funções específicas, mas com a supervisão da comissão 
central. Essas experiências foram extremamente importantes e educativas.

O segundo elemento diz respeito à mística. Essa dimensão foi melhor ana-
lisada na obra Movimentos sociais como educadores (MARCON, 2016, p. 109-
119), na qual há uma discussão mais detalhada sobre o papel dos símbolos no 
acampamento, especialmente a cruz. Uma análise mais aprofundada da dimen-
são religiosa no acampamento foi feita por Benincá (2016): Conflito religioso e 
práxis: O conflito religioso na ação política dos acampamentos de Encruzilhada 
Natalino e da Fazenda Annoni. 

O acampamento passou por toda uma ressignificação teológica tanto na 
consciência individual como do coletivo e também da cruz, símbolo presente no 
local. Inicialmente, a cruz era pequena com a inscrição “salva tua alma”. Aos pou-
cos, esse sentido individualista e de sofrimento passou a simbolizar os anseios 
de um coletivo, bem como traduzir a dialética do sofrimento e da esperança na 
conquista da terra. A experiência bíblica do povo Hebreu em sua caminhada na 
conquista da terra prometida foi fundamental na resistência dos acampados aos 
obstáculos promovidos pela repressão, mas também para enfrentar o cotidiano 
marcado por condições extremamente precárias.
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Os acampados reuniam-se diariamente em torno da cruz para as rezas, 
momentos em que eram confrontadas as experiências com as reflexões bíblicas, 
tomadas as decisões, dadas as informações ao coletivo. Dessas reflexões, surgiu a 
necessidade de ressignificar a própria cruz. A pequena cruz presente no inicio do 
acampamento foi substituída por uma cruz grande, rústica e pesada, expressão 
da luta dos acampados. A ideia das escoras nasceu das reflexões sobre o apoio 
que os acampados estavam recebendo da sociedade civil. Daí, a cruz passou a ser 
símbolo desse conjunto de forças que sustentava o acampamento. Nesse proces-
so, as músicas que eram cantadas, as poesias que eram produzidas e declamadas, 
traduzindo o sofrimento e a esperança de vida, de modo particular as poesias do 
Adão Preto, encantavam e emocionavam as pessoas que visitavam o local. Sem 
essa base mística, o acampamento não teria sobrevivido naquele contexto. Essa 
tese é importante, mas precisa ser interpretada naquela ambiência. As ocupa-
ções posteriores sob a coordenação do MST herdaram vários elementos dessa 
experiência e cultivam ainda hoje nas atividades que desenvolvem, que é a parte 
da mística, mas não com a influência religiosa tal qual havia no Acampamento 
Natalino.
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Momento de assembleia no 
Acampamento da Encruzilhada 
Natalino, em setembro de 1979.

Fonte:
Arquivo do Movimento dos 

Trabalhadores Sem-Terra 
(MST).



Neste texto buscamos discutir o processo de luta pela terra dos 
Afogados do Passo Real. Este trabalho consiste na análise de alguns resultados 
preliminares da elaboração de nossa Tese de Doutorado. Assim, para compreen-
der alguns meandros desse processos histórico, procuraremos analisar o desen-
volvimento da barragem do Passo Real e suas contradições, a constituição da luta 
dos Afogados, suas consequências e alguns significados que ela produziu. Para 
tanto, utilizaremos os seguintes arcabouços primários: documentos encontra-
dos no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Fortaleza dos Valos (STR-FV); 
os arquivos da superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária no Rio Grande do Sul (INCRA/RS); anais de sessões plenárias 
da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul (AL/RS); algumas Mensagens 
do Governador à AL/RS; documentos elaborados e interceptados pelo Serviço 
Nacional de Informações (SNI); o  Relatório da Comissão Especial dos Agri-
cultores Desalojados do Passo Real na Assembleia Legislativa do Rio Grande do 
Sul, publicado em 1985 pelo deputado Algir Lorenzon e um livro de memórias 
escrito pelo Prefeito de Ibirubá entre 1963 e 1968. 

A partir de 1963, para a construção da Central Hidrelétrica do Passo Real, 
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o Governo do Estado do Rio Grande do Sul desapropriou mais de 23.000 hec-
tares de terras na região do Alto Jacuí especificamente nos municípios de Cruz 
Alta, Ibirubá e Espumoso, desalojando milhares de famílias. De acordo com 
um relatório da CEEE, datado de 8 de setembro de 1969, foram desapropriadas 
3129 propriedades rurais, dentre essas, 1498 à margem direita do Rio Jacuí e 
1631 à margem esquerda (STR-FV, 1969). Nesse contexto, aproximadamente 
2000 famílias de trabalhadores rurais foram atingidas (INCRA, 1969). 

No entanto, as origens do projeto de construção da barragem do Passo Real 
são mais antigas, remontando aos idos de 1951. Durante o governo estadual de 
Ernesto Dornelles, foi formada a Comissão Interestadual da Bacia Paraná – Uru-
guai, assinada entre os governos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.  Essa Comissão alinhavou estudos 
e propostas para o desenvolvimento de obras que permitiriam explorar o potencial 
hidrelétrico das bacias dos rios Paraná e Uruguai. O principal objetivo era fomen-
tar o potencial hidrelétrico com vistas ao incremento do processo de industrializa-
ção. Cabe pontuar que após 1950, o Brasil alavancaria uma política econômica sob 
a égide da “ideologia desenvolvimentista”, orientação econômica de industrializa-
ção pela iniciativa privada, mas gerenciada pelo Estado, que captava e orientava os 
recursos financeiros (TEDESCO; SEMINOTTI; ROCHA, 2018, p.6).

A partir da política econômica desenvolvimentista, o Brasil lançaria as ba-
ses para tornar a hidroeletricidade a principal fonte energética do país. Conforme 
Rocha, somado aos fatores naturais – já que o Brasil detêm 12% das reservas de 
água doce superficial do planeta e um relevo bastante planáltico que favorece a ins-
talação de hidrelétricas, agrega-se um discurso ideológico que buscou legitimar a 
pauta assumindo que o Brasil teria uma “vocação” para a hidroeletricidade (2012). 

Neste âmbito cabe discutir à luz da interpretação do Estado ampliado de 
Gramsci (1984). Do entrelaçamento da “sociedade civil” e “sociedade política” 
resulta a correlação de forças que determina o exercício da hegemonia por parte 
de determinados setores. A noção de hegemonia propõe uma nova relação entre 
estrutura e superestrutura tentando se distanciar da determinação da primeira 
sobre a segunda. A sociedade civil adquire um papel central, bem como a ideolo-
gia, que aparece como constitutiva das relações sociais (CAVALCANTI, 2010, 
p.71). Logo, seria através desse aparato hegemônico do Estado que as classes do-
minantes imporiam sua ideologia às classes dominadas. 
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Nesse sentido, os projetos desenvolvimentistas de modernização, que pre-
conizaram pela hidreletricidade através da burocracia estatal e dos discursos ofi-
ciais, constituem um aparelho de hegemonia do Estado. Portanto, nota-se certa 
ideologia do progresso, que liga automaticamente as grandes barragens à noção 
de desenvolvimento. Essa ideologia nasce nos anseios da classe dominante e se 
dissemina na população em geral como senso comum, como forma de uma ver-
dade inconteste (ZEN, 2007, p.106). 

Na interpretação de Marx, é possível pensar a ideologia a partir de um 
processo de representação onde as classes dominantes realizariam uma projeção 
invertida da realidade, fazendo com que seus interesses próprios se apresentem 
como o interesse geral (1998, p.30). A sociedade tomaria consciência real através 
de formas ideológicas como a religião, filosofia, a moral, o direito e as doutrinas 
políticas. Assim a ideologia para Marx tem um sentido pejorativo, um concei-
to crítico que implica ilusão, à consciência deformada da realidade que se dá 
pela ideologia dominante (LÖWY, 1991, p.12). Nessa esteira, Löwy propusera 
a hipótese de entender a ideologia como uma visão social de mundo, um con-
junto estruturado de valores, representações, ideias e orientações cognitivas que 
seria determinado por um ponto de vista social, de classes sociais determinadas 
(LÖWY, 1991, p.13,14).   

No caso de Gramsci, que, embora não tenha tido acesso à Ideologia Alemã 
em específico1, faz uma densa análise das obras de Marx, implicando numa re-
leitura de vários pontos da tradição marxista na primeira metade do século XX. 
Um ponto central foi justamente a questão da ideologia e da hegemonia como já 
citamos. Ao ressaltar a centralidade da superestrutura, Gramsci entende a ideo-
logia como o campo ideativo e axiológico da sociedade estando fundamentada 
nas posições de classe. A ideologia seria percebida como relação de poder, um 
dos aspectos de dominação de classe, um instrumento privilegiado para a classe 
dominante assegurar a coesão social (PERRUSI, 2015, p.418). 

Desse modo, para compreender o processo de desenvolvimento da barra-
gem do Passo Real, como uma ação ideológica executada pelo aparato hegemôni-
co estatal, é importante reiterar os aspectos da ideologia enquanto uma visão de 

1  A Ideologia Alemã de Marx só foi publicada em sua totalidade no ano de 1933. Neste período, Gramsci 
era preso político do regime fascista italiano, portanto, não teve acesso a obra. 
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mundo determinada pelos interesses de um determinado grupo social, que faz os 
interesses próprios deste grupo serem apresentados como interesses gerais, neste 
caso, interesses sociais, públicos, configurando um projeto de Estado. Portanto, 
foi mediante um projeto de Estado que visava a industrialização eletrointensiva 
baseada da hidreletricidade que o empreendimento do Passo Real foi elaborado. 

Através de uma articulação entre as esferas federais e estaduais, foi esta últi-
ma que encabeçara o desenvolvimento direto da obra. Em um de seus discursos, 
o Governador Ildo Meneghetti afirmava que a industrialização era o caminho 
para solucionar os problemas sociais, delineando que os pilares de seu governo 
seriam Energia, Transporte e a Comunicação (REBELLO, 2011, p.29). Perce-
be-se claramente o componente ideológico de seu discurso. A industrialização, 
para qual o setor energético era peça chave, é apresentada como de primordial 
interesse social, público, a partir do desenvolvimento que ela traria, os problemas 
e as mazelas sociais seriam resolvidos. 

Assim, mediante as propostas alinhavadas na Comissão Interestadual da 
Bacia Paraná-Uruguai, o então Governador do Rio Grande do Sul, Ildo Mene-
ghetti (1958), afirmou ter tomado a iniciativa e alavancou diversos estudos téc-
nicos, em diversas regiões do Estado. Um deles versava sobre a transposição da 
bacia do rio Jacuí. No governo seguinte, Leonel Brizola (1960) assinalou que em 
um estudo sistemático de novos potenciais hidrelétricos, a CEEE constatou a 
existência de dois locais no rio Jacuí com boas possibilidades de acumulação. As-
sim, a CEEE já havia contratado um levantamento aero fotográfico do maior dos 
dois, o “chamado Passo Real”, onde já estavam executando sondagens geológicas.  

Em 1963, em sua segunda gestão, Ildo Meneghetti tomaria as medidas efe-
tivas para a construção da barragem. Desapropriaria as terras e encaminharia 
um pedido de financiamento para o programa estadunidense “Aliança para o 
Progresso”2. Nos anos seguintes, os financiamentos internacionais seriam chan-
celados. As medições e demarcações dos terrenos teriam lugar, as famílias seriam 
desalojadas e em 1968 as obras começariam. Em 1973 a Central Hidrelétrica do 

2  A “Aliança pelo Progresso” foi um programa oriundo da política externa norte-americana para a América 
Latina no início dos anos 1960. Através desta política, os Estados Unidos pretendiam preservar sua hegemo-
nia continental subordinada à estratégia mais ampla de manutenção das estruturas capitalistas de produção. 
Seus efeitos tiveram grande impacto no continente atingindo aspectos materiais e simbólicos, influenciando 
nas concepções de democracia, desenvolvimento, segurança, reformas bem como às próprias identidades 
latino-americanas (BARBOSA, 2008, p.4).   
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Passo Real entraria em operação enquanto milhares de famílias se encontravam 
em situação de desamparo.   

A primeira contradição desse processo foi que, ao idealizarem esse em-
preendimento, as autoridades responsáveis não planejaram solucionar o grave 
problema social que emergiria da desapropiração, ou seja, o destino de milhares 
de famílias que viviam na área a ser alagada. Nesse sentido, a partir de 1965, 
quando os técnicos da CEEE começaram a realizar estudos técnicos in loco, rea-
lizando medições dos terrenos a serem alagados e, portanto, entrando em con-
tato direto com as comunidades, a angústia e a incerteza começou a pairar entre 
os trabalhadores rurais que estavam na iminência de serem “afogados”. Essa an-
gústia e incerteza  são reveladas, a partir de 1967, quando os “afogados” reagem 
e constituem suas primeiras mobilizações.   

Conforme a documentação do SNI, em 20 de novembro de 1967, os prefei-
tos de Ibirubá e Cruz Alta, Olavo Stefanello e José Westphalen Corrêa, respecti-
vamente, estiveram reunidos em Sede Vitória3 com os agricultores ameaçados de 
desapropriação pela barragem do Passo Real (SNI, 1977). O então Prefeito de 
Ibirubá, que estabeleceria um canal de comunicação entre os Afogados e os de-
putados da Assembleia Estadual, deixou um livro de memórias que revela dados 
importantes para a compreensão do problema. 

Olavo Stefanello afirma que havia sido procurado pelos atingidos para que 
intervisse em seus clamores. Assim, Olavo teria os denominados de “Afogados”: 
“Os Afogados do Passo Real, como eu os denominei, só aceitariam sair de suas 
terras pacificamente se a CEEE e os governos lhe dessem outras terras, assentan-
do-os não distante dali e com a mesma infraestrutura” (STEFANELLO, 2008, 
p.227). Neste sentido, Olavo Stefanello também relata que se entrevistara com 
os Presidentes Castello Branco, Costa e Silva e Médici, dizendo que “como a 
solução ideal e necessária” tardou em vir, muitas audiências e reuniões foram rea-
lizadas sem que o problema fora resolvido. Em 28 de março de 1967, o deputado 
Fernando Gonçalves chamou a atenção para a delicada situação do Passo Real. 
Sinalizou que em função da construção da barragem mais de mil famílias das 
cidades de Cruz Alta e Ibirubá perderiam suas terras. Fernando Gonçalves disse 

3  Sede Vitória é uma localidade rural que foi intensamente atingida pelas águas da barragem do Passo Real. 
Em 1967 pertencia ao município de Cruz Alta. Após 1982, passou a fazer parte do recém criado município 
de Fortaleza dos Valos. 
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que levou a matéria para o conhecimento das autoridades federais do Institu-
to Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), pois, segundo ele, tais famílias, em 
sua maioria pequenos proprietários e modestos agricultores, deveriam ser des-
locados para outras terras onde pudessem exercer suas atividades (GONÇAL-
VES,1967 p.165).  

Por conseguinte, Fernando Gonçalves leu o telegrama do então Prefeito de 
Ibirubá, Olavo Stefanello, que pedia aos senhores deputados uma providência 
em relação ao problema dos desalojados do Passo Real. Afirma que segundo a 
CEEE, mais de 6 mil pessoas perderiam suas terras e que se as diferentes instân-
cias e autoridades não construíssem uma ação coordenada a matéria não teria 
solução. O deputado Fernando Gonçalves também assinalou que o Presidente do 
IBRA, General Fritz, esteve no local, mas até então não havia apresentado nem 
um relatório conciso. Neste sentido conclama os outros deputados e o Presidente 
da Casa para que se esforçassem no intento de tranquilizar os agricultores atingi-
dos e buscar uma saída para o grave problema. Em seguida, Fernando Gonçalves 
faz a leitura do telegrama que enviou ao Ministro da Agricultura, Dr. Ivo Arzua: 

Autoridades locais e líderes municipais de Ibirubá e Cruz Alta no 
Rio Grande do Sul manifestam mais uma vez preocupação grave 
problema terá origem para quase mil famílias agricultores cons-
trução barragem Passo Real cujo levantamento acaba ser concluí-
do Companhia Estadual de Energia Elétrica. Reina intranquili-
dade seio agricultores e autoridades manifestam com razão suas 
preocupações. Solicito Vossência gentileza informações referente 
andamento solução problema fim ajudar tranquilizar popula-
ções referidos Municipios. Sds. Deputado Fernando Gonçalves. 
(GONÇALVES, 1967, p.165).  

O deputado salienta que enviara tal telegrama ao Ministro da Agricultu-
ra e ao Presidente do IBRA, referindo que no futuro não poderão dizer que as 
autoridades federais não estão inteiradas acerca dos problemas referentes a tal 
processo. Pontua também que quando façam uma obra de tal vulto também é 
necessário levar em consideração o homem, não apenas aqueles que estão longe e 
serão beneficiados, mas aqueles que, por uma fatalidade, serão prejudicados a um 
primeiro impacto. Ao terminar, reforça a intenção de deixar registrado nos anais 
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da Assembleia o grave problema que estava a afligir mais de mil agricultores e as 
autoridades de Ibirubá e Cruz Alta.  (GONÇALVES, 1967, p.165). Essa ma-
nifestação reitera e corrobora o caráter ideológico do projeto modernizador. O 
empreendimento atendia os interesses dos industriais, do capital internacional 
e de uma pequena camada da população que seria beneficiada. As comunidades 
atingidas, além de estarem marginalizadas do processo industrial, sofreriam na 
pele as contradições resultantes.  

Em termos jurídicos, os Afogados sofreriam uma desintegração de seu sta-
tus quo ante, ou seja, se encontrariam materialmente em uma situação pior do 
que antes do alagamento (CINTRA, 2005, p.272). Portanto, a desintegração 
de sua base material que transformou radicalmente suas formas de produção e 
reprodução social colocou os Afogados em situação de desamparo. Por desam-
paro entendemos a impossibilidade de produção e reprodução social conforme o 
status quo ante. É cabível pensar o desamparo a partir de um deslocamento com-
pulsório que tem como consequência um processo de sofrimento social. Neste 
prisma Sônia Magalhaes discutiu a relação entre deslocamento compulsório e 
sofrimento social: 

Por deslocamento compulsório estou designando o processo pelo 
qual determinados grupos sociais, em circunstâncias sobre as quais 
não dispõem de poder de deliberação, são obrigados a deixar ou a 
transferir-se de suas casas e/ou de suas terras. Há, portanto, um 
conteúdo de cerceamento do poder decisório no interior do pró-
prio grupo social, advindo de uma intervenção externa. Processos 
desta natureza, conforme será explicitado ao longo deste trabalho, 
estão sobejamente tratados na literatura sócio-antropológica, no 
Brasil, e alhures, na qual recebem as mais variadas denominações: 
relocação, migração forçada, reassentamento, transferência de 
população, remanejamento, deslocamento forçado e outras (MA-
GALHÃES, 2007, p.14) 

    
Nesse sentido, a autora sinaliza que o deslocamento compulsório causa um 

processo de sofrimento social, que tem como elementos os sentimentos de sofri-
mento, perda, involuntariedade e constrangimento. Assim, poderíamos pensar 
na constituição na produção de um espaço social caracterizado pela tensão dialé-
tica entre o desamparo e a luta. 
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Conforme Lefebvre (2006), a hegemonia se exerce por meio do espaço. Um 
conjunto de superestruturas institucionais e ideológicas não apresentada como 
tais, projetadas através de símbolos e significações. Isto significa que o projeto 
modernizador do Estado, através da implementação da barragem do Passo Real, 
produziu relações no espaço acarretando profundas transformações, constituin-
do um novo espaço. Diante deste novo espaço, os Afogados reagem, e na medida 
em que dizem que não vão sair de suas terras pacificamente se suas reivindica-
ções não forem devidamente atendidas, eles resistem e produzem o que Lefebvre 
chamou de contra-espaço. Neste sentido, através de sua reação e resistência os 
Afogados configuram o que vamos chamar de “espaço de luta”.  

Entendemos o “espaço de luta” a partir do que Lefebvre também chamou 
de espaço de contracultura. O espaço de luta também busca uma ruptura, entre-
tanto, como Lefebvre bem aponta, a produção do espaço só pode ser compreen-
dida no contexto social específico, portanto, não seria uma ruptura que buscaria 
uma sociedade inteiramente nova, uma quebra de toda ordem vigente. Como 
fala Bourdieu, é preciso levar em consideração a “taxa de câmbio” entre os tipos 
de capital (econômico e cultural), daquilo que a luta visa conservar ou trans-
formar. Portanto, uma transformação de capital econômico que possibilitasse 
a conservação do capital cultural, e assim dialeticamente. Seria uma luta contra 
um conjunto específico de relações sociais que ao degradar o capital econômico 
impossibilitava também a produção e reprodução do capital cultural (BOUR-
DIEU, 2008, p. 52).

Para os Afogados, o espaço de luta seria a busca pela ruptura com aquele 
novo espaço que haviam sido empurrados pela barragem, o “espaço de desam-
paro”, indelevelmente marcado pelo sofrimento social. O espaço de luta e o es-
paço de desamparo são duas faces de um mesmo espaço social em conflito. Um 
campo de forças, cuja necessidade se impõem aos agentes que nele se encontram 
envolvidos, e como um campo de lutas, no interior do qual os agentes se enfren-
tam, com meios e fins diferenciados conforme sua posição na dinâmica estrutura 
do campo de forças, contribuindo assim para sua conservação ou transformação 
(BOURDIEU, 2008, p.50).   

Desde o momento que os Afogados perceberam e conceberam que suas 
vidas seriam afogadas pelas águas da barragem, começaram a vivenciar o espaço 
de desamparo. Dialeticamente, reagiram e resistiram produzindo um espaço de 
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luta, pois não aceitariam pacificamente sair de suas terras. Vimos então, que em 
suas primeiras mobilizações no ano de 1967, os Afogados procuraram as lide-
ranças locais que encaminharam seus anseios e angústias para o parlamento esta-
dual. Através desta arena política, seus clamores chegariam à mesa dos generais 
da Ditadura, do presidente do IBRA, do ministro da Agricultura bem como dos 
presidentes da República. Por conseguinte, após estas primeiras mobilizações, 
entre 1968 e 1969 foram assinados vários termos e acordos entre os governos 
federal e estadual, que resultariam na formalização do “Acordo de Cooperação”, 
no qual a União assumiria a responsabilidade de reassentar os Afogados. 

Acreditamos, portanto, que o Acordo de Cooperação seja resultado da luta 
pela terra dos Afogados do Passo Real. Contudo, embora a ação dos Afogados 
tenha sido decisiva, necessitaremos discutir o Acordo com vagar para compreen-
der outros fatores que possibilitaram sua constituição, as implicações do con-
texto de luta pela terra no brasil e da arena política tangente à Reforma Agrária. 

Em um primeiro momento o Acordo de Cooperação traz uma justificativa 
de suas ações. Segundo consta, para a construção da Barragem do Passo Real, 25 
mil hectares seriam alagados atingido mais 1600 propriedades rurais às margens 
dos rios Jacuí, Jacuí-Mirim e Igaí. Sinaliza que a obra da Hidroelétrica do Passo 
Real seria prioritária no Plano de Eletrificação do Estado sendo aprovado por 
organismos financeiros nacionais e internacionais, como bem podemos observar 
no primeiro capítulo. O documento destaca que nas propriedades que seriam 
alagadas, viveriam cerca de 2000 famílias de agricultores, entre proprietários, 
parceiros, arrendatários, assalariados e posseiros, e que em grande número teriam 
optado pelo reassentamento em outras áreas ao em vez de serem indenizados em 
moeda corrente nacional (INCRA/RS, 1969).  

Além da luta dos Afogados, para compreender a razão pela qual estes tra-
balhadores rurais foram reconhecidos pelo Estado, é preciso entender a base po-
lítica e institucional que possibilitou a assinatura do Acordo de Cooperação, o 
Estatuto da Terra e as demais políticas de Reforma Agrária implementadas pela 
Ditadura. Entretanto, para entender estas políticas é indispensável elucidar o 
contexto de luta pela terra no Brasil no pós-guerra, pois é a partir dele que a 
Reforma Agrária se tornará pauta central da arena política brasileira no início 
dos anos 1960. 

O histórico de luta dos camponeses pela terra no Brasil é longo, amplo em 
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complexo. A história brasileira foi marcada por atos expropriatórios e, portanto, 
pela reação a estes, ou seja, a luta e a resistência dos camponeses contra a expro-
priação. Desde a época colonial, passando por vários e violentos episódios do 
século XIX, pelas lutas messiânicas de Canudos e do Contestado, até o surgi-
mento de movimentos como as Ligas Camponesas, o MASTER e o MST. Em-
bora todos estes movimentos compartilhem uma base comum, a luta pela terra, é 
salutar marcar uma diferença. Conforme Fernandes, Medeiros e Paulilo a partir 
de 1945 é possível observar um esforço de articulação das lutas no campo com 
outras forças políticas nacionais, se produzindo uma nova linguagem, na qual o 
campesinato passa a figurar como sujeito político importante e suas demandas 
passam a compor um debate sobre os rumos da nação (2009, p. 23).   

Deste modo, é importante assinalar que as lutas camponesas pela terra 
travadas dos anos 1940 até 1964 cumpriram um papel fundamental para o de-
senvolvimento do camponês como sujeito político e, ao fazer isso, trouxeram à 
luz as diversas mazelas sofridas no mundo rural brasileiro, tornando a pauta da 
Reforma Agrária um problema central da política brasileira no início dos anos 
1960. Conforme assinalou Marluza Harres, a Reforma Agrária passa a ser aceita 
por vários setores da sociedade civil. O país nos anos 60 tomava consciência da 
necessidade de dar um passo na direção da democracia (2007, p. 236). Neste sen-
tido, Sônia Regina Mendonça, sinaliza a importância de perceber os diferentes 
interesses de classe na construção dos projetos de Reforma Agrária. É impor-
tante percebê-la como um fruto de correlação de forças políticas inseridas no 
Estado, visa solucionar algo mais amplo a “questão agrária”, a qual, por sua vez, 
obstaculiza o desenvolvimento da democracia, ainda que não dificulte, o desen-
volvimento do capitalismo (2008, p.105). 

Neste contexto, diversas forças políticas apresentaram seus projetos de Re-
forma Agrária ao congresso nacional. O que mais teve repercussão foi o apre-
sentado pela equipe do Presidente João Goulart, causando descontentamento e 
agitação por parte da oposição e dos setores mais conservadores. A tensão teria 
aumentado após o presidente João Goulart assinar um decreto da Superinten-
dência de Reforma Agrária (SUPRA), em 13 de março de 1964, que declarava 
de interesse social para desapropriação o eixo rodo-ferroviário e os açudes fede-
rais. Esta tensão contribuiria para a culminação do Golpe de 31 de março que 
destituiria João Goulart. 



467

Pedro Vicente Stefanello Medeiros

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

Contudo, a derrubada de Goulart e a forte repressão aplicada aos movi-
mentos sociais rurais não significaram o abandono da formulação de políticas 
agrárias ainda que apenas no plano institucional. Entre abril e novembro de 64 
foram travados intensos debates no congresso nacional que acabaram aprovan-
do a lei do Estatuto da Terra. A proposta do Estatuto da Terra, encabeçada pela 
administração de Castello Branco, enfrentou grande oposição no interior do 
governo e dos setores mais conservadores que apoiavam o Regime. Estes setores 
queriam que Castello Branco enfatizasse uma política agrícola de fomento mo-
dernizador deixando de lado o cunho distributivista fundiário. O acusavam de se 
aproximar das propostas reformistas defendidas pelo Governo anterior. Para Sa-
lis, a formulação do Estatuto da Terra não tinha apenas o objetivo de contenção 
e de mobilização dos movimentos sociais e políticos defensores de uma Reforma 
Agrária mais distributiva e radical. Para a autora, o Estatuto da Terra se enqua-
drava como uma estratégia de ação econômica plenamente ajustada às premissas 
do plano econômico do Governo (2008, p.220).  

Para Castello Branco, a Reforma Agrária era emergencial, declarava que 
era preciso encontrar respostas não demagógicas para a questão que desde a dé-
cada anterior suscitava debates e reações violentas. Queria uma Reforma Agrária 
que livre de radicalismos, atendesse às reais aspirações do trabalhador rural, bem 
como o crescente aumento da produção nacional. Um conjunto de medidas que 
modificasse o regime de posse e uso da terra, promover justiça social no campo 
visando tornar mais numerosa a classe média rural. Assim, pretendia a progressi-
va extinção de erros há muito acumulados (SALIS, 2008, p.88-89). 

O Estatuto da terra tinha o objetivo de mitigar os conflitos no campo e 
acalmar os ânimos dos movimentos sociais, o Governo criou em 1964 o Estatuto 
da Terra. É possível pensar o referido Estatuto a partir do conceito de revolu-
ção passiva, onde o Estado assume os encargos para efetivar as transformações 
necessárias para adequar a sociedade a novo modelo de desenvolvimento que 
atenda os interesses dos grupos dominantes (DICKEL, 2016, p. 30 e 31). Esse 
conceito teve uma singular interpretação de Gramsci ao analisar o processo do 
Risorgimento, processo de formação do Estado moderno burguês italiano no sé-
culo XIX. 

Segundo Bianchi, a revolução passiva é o exercício de uma hegemonia res-
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trita, não é a hegemonia de uma classe em relação ao todo social, mas de uma 
fração das classes dominantes sobre o conjunto delas através da mediação do 
Estado. A revolução passiva pressupõe dois momentos, a restauração e a reno-
vação (2006, p.17). A restauração seria uma reação da classe dominante à uma 
possibilidade de efetiva transformação radical de “baixo para cima”, como uma 
revolução popular. Já a renovação seria justamente um processo no qual as ca-
madas dominantes atendem algumas demandas paralelas como mecanismo de 
coesão e coerção social (SOUZA, 2010, p. 5).   

De acordo com José de Souza Martins, o Estatuto da Terra seria um dis-
positivo de controle das tensões sociais. Um instrumento de cerco e desativação 
de conflitos, reivindicações e lutas para garantir o desenvolvimento econômico 
baseado nos incentivos à progressiva penetração do grande capital na agropecuá-
ria. Uma válvula de escape que opera quando as tensões sociais chegam ao ponto 
em que podem se transformar em tensões políticas (1985, p.35). Nessa esfera, 
o Acordo de Cooperação assinala as principais justificativas da necessidade de 
reassentar os Afogados: “Considerando o grave problema social que se criará com 
o deslocamento destas famílias de agricultores, que entrarão na iminência de serem 
marginalizados, criando graves problemas sociais, não só no meio rural, como nas 
cidades existentes na região” (INCRA/RS, 1969). 

Especificamente no que tange ao Acordo de Cooperação, reassentar os 
Afogados não foi um ato de benevolência ou de justiça social, mas sim, um ins-
trumento de revolução passiva que claramente estava preocupado em controlar 
possíveis focos de tensão social antes que estes se tornassem uma questão política 
de maior vulto e questionassem a legitimidade do Regime. Portanto, entende-
mos que o Acordo de Cooperação tem dois pilares explicativos. De um lado a 
luta pela terra dos Afogados do Passo Real – que ao não aceitarem sair de suas 
terras sem serem reassentados em condições semelhantes, fizeram suas vozes se-
rem ouvidas pelas autoridades superiores. Por outro lado, temos o efeito destas 
manifestações no contexto político, resultando num instrumento de revolução 
passiva por parte do aparato de hegemonia do Estado. 

Com a implementação das medidas do Acordo de Cooperação, as contra-
dições do espaço de desamparo se acirrariam, e, dialeticamente, o espaço de luta 
também. Assim, para cumprir o “Acordo” e reassentar as famílias, o órgão fede-



469

Pedro Vicente Stefanello Medeiros

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

ral teria desapropriado em uma primeira etapa 16.449,36 hectares. Dentre estes, 
foram 9.774,37 hectares pertencentes à Fazenda Boa Vista localizada no muni-
cípio de Cruz Alta, 3.064,1878 hectares desapropriados da Fazenda Colorados, 
situada no mesmo município e 3.140,1003 hectares da Fazenda Itaíba, encon-
trada nos municípios de Ibirubá e Santa Bárbara do Sul. É importante ressaltar 
que esse processo de reassentamento foi institucionalmente elaborado como um 
Projeto Integrado de Colonização (PIC). Esses projetos desapropriavam uma 
área conforme as normas do Estatuto da Terra e a repartiam de forma parcimo-
niosa para serem disponibilizada aos agricultores que a compravam mediante o 
pagamento em 20 anos; obtendo, assim, o título legal das propriedades. Nesse 
processo, também havia fomento de crédito para a aquisição de utensílios e ma-
quinário, bem como para a realização de estudo técnico acerca das condições de 
exploração agrícola dos terrenos (INCRA, 1970).

Nesse âmbito, o então Projeto Integrado de Colonização – Passo Real pre-
via reassentar 528 famílias. Posteriormente, visando à recolocação das famílias 
restantes, o INCRA ampliou o Projeto Integrado de Colonização – Sarandi, 
desapropriando a Invernada do Butiá, pertencente à Firma SAGRISA – Comer-
cial e a Agrícola Ltda. Também foram encampadas a desapropriação da Fazenda 
Sarandi, propriedade de Ernesto José Annoni e, ainda, a antiga Estação Experi-
mental Engenheiro Luiz Englert, mediante um entendimento entre o Governo 
do Estado com o Ministério da Agricultura para a passagem ao patrimônio do 
INCRA de parte da área não lotada do Núcleo Colonial de Reforma Agrária de 
Sarandi (INCRA/1972).  

Contudo, os Projetos Integrados de Colonização elaborados pelo INCRA 
não foram suficientes para reassentar todos os atingidos pela barragem do Pas-
so Real. Além da ineficácia em disponibilizar terras suficientes, muitas famílias 
foram excluídas das listas de reassentamento e enganadas por funcionários do 
INCRA. À gravidade dos problemas desse período, acrescente-se o emblemático 
caso de desapropriação da Fazenda Annoni4, que fazia parte do PIC Sarandi. A 

4  Embora a Fazenda Annoni também tenha recebido Afogados do Passo Real, ela foi palco de um processo 
mais amplo, abrigando trabalhadores rurais sem terra de diversas partes do Rio Grande do Sul. Neste sen-
tido é interessante contemplar a dissertação “A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE DA TERRA 
NO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DA FAZENDA ANNONI (1972-1993)” de Simone Lopes 
Dickel (2016): A Fazenda Annoni, localizada na região Norte do Rio Grande do Sul, pertencente aos muni-
cípios de Pontão e Sarandi, ganhou espaço nos noticiários no ano de 1985. Ficou conhecida quando foi alvo 
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família proprietária contestou a desapropriação na Justiça - o que inviabilizou 
o processo de Reforma Agrária e comprometeu diretamente a vida de milhares 
de trabalhadores rurais, dentre os quais, diversos oriundos do Passo Real, que, 
naquele local, vislumbraram a possibilidade de acesso a terra. 

O corolário desse conjunto de contradições foi que milhares de pessoas, 
durante longos anos, foram relegadas à situação de desamparo. Por conseguinte, 
a partir da década de 1980 - caracterizada pela abertura política, possibilitada a 
partir da Lei de Anistia de 1979, temos o desenvolvimento de um novo contexto 
no processo de luta pela terra dos Afogados do Passo Real. Foi um período mar-
cado pelo crescimento de diversos processos de lutas e de manifestações sociais 
ao longo do território nacional - dentre eles, destacam-se: o fortalecimento sin-
dical; os movimentos sociais e religiosos; o novo panorama político partidário; o 
surgimento de novos municípios e a criação da Assembleia Nacional Constituin-
te. Nesse período, após longos anos em situação de precariedade e sem nenhum 
tipo de amparo das autoridades superiores, os Afogados foram se rearticulando. 
Mediante o respaldo de organizações sindicais, religiosas, movimentos sociais e 
instâncias municipais e estaduais do poder público, os Afogados se mobilizaram 
e consolidaram uma identidade na luta pela terra.   

Esse panorama de lutas seria o resultado dos problemas enfrentados pelos 
Afogados reassentados na Fazenda Annoni, que em função dos embargos judi-
ciais eram proibidos de trabalhar a terra.  Além destes, centenas de outros Afo-
gados, que viviam em desamparo nas imediações da barragem, se articulavam 
mediante os sindicatos e poderes locais para lutar pelo reassentamento.  Em fun-
ção disso, em junho de 1983 foi composta a Comissão Especial dos Agricultores 
Desalojados do Passo Real na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. 

A Comissão liderada pelo Deputado do PMDB Algir Lorenzon, procura-

da maior ocupação de terras no Brasil até então, coordenada pelo recém-criado Movimento dos Sem Terra 
(MST) no início do período democrático. No ano de 2015, a ocupação, que contribuiu para tornar a fazenda 
um dos símbolos da reforma agrária, feita por mais de 1500 famílias de sem-terra, completou 30 anos. No 
entanto, antes disso, um conflito importante – e pouco conhecido em torno da desapropriação da Annoni 
– acontecia desde o início da década de 1970, envolvendo os desapropriados (família Annoni) e a União. 
Parte remanescente do grande latifúndio regional denominado Fazenda Sarandi, que foi palco constante 
de conflitos em torno da terra por diferentes sujeitos, a Annoni teve seu decreto de desapropriação baixado 
em 1972, no entanto, pouco se sabe sobre o processo judicial de desapropriação. O conflito na justiça, que 
rendeu a este processo judicial o título de um dos maiores processos cíveis vistos no Brasil até então, perpassa 
as décadas 1970, 1980 e 1990 e se estende até os dias atuais.
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va interceder em favor dos Afogados e buscar uma solução para seus problemas, 
tendo foco específico na questão da Fazenda Annoni. Até 1984, a Comissão te-
ria logrado o comprometimento do executivo federal na compra de mais terras 
para reassentar as famílias; a aceleração dos processos judiciais e a liberação para 
que os Afogados pudessem continuar sua produção agrícola.  

Some-se a isso o fato de que, na Fazenda Annoni, não eram somente os 
Afogados que ali estavam lutando pela terra. Fundamentalmente após as ocu-
pações nas Fazenda Macali e Brilhante, e do acampamento na Encruzilhada 
Natalino, diversos trabalhadores sem-terra, oriundos de várias partes do estado, 
também constituíam ali seu espaço de luta5. Houve momentos de conflito entre 
os dois grupos, em que disputavam quem teria mais legitimidade e prioridade 
de ocupar aquelas terras. Num segundo momento, os movimentos se amalga-
mariam, principalmente, após um acampamento em 19856 e de uma marcha a 
Porto Alegre em 19867, que seriam marcos importantes da formação e atuação 
do MST no Rio Grande do Sul.  

Contudo, muitos Afogados continuavam em desamparo. Entre os anos de 
1978 e 1988, várias ações foram realizadas mediante os sindicatos e as prefei-

5  A partir de 1978 diversos trabalhadores rurais foram explusos de uma reserva indígena em Nonoai. Essts 
trabalhadores, então, sem-terra, resolveram ocupar as fazendas Macali e Brilhante, que faziam parte da Fazen-
da Sarandi, desapropriada pelo governo Brizola em 1962. Estas duas fazendas eram inicialmente destinadas 
à projetos de Reforma Agrrária, no entanto estavam destinadas arrendadas à exploração particular. Boa parte 
dos sem-terra que ocupou a Macali e a Brilhante obteve sucesso na conquista da terra. Foram legitimados 
pelo governo estadual e conquistaram o reassentamento. No entanto, vários sem-terra não conseguiram ser 
contemplados e acabaram se dispersando pela região, alguns acabaram indo para a Fazenda Annoni e um pe-
queno grupo acabou acampando perto da RS-324 num lugar que ficou conhecido como “Encruzilhada Na-
talino”. Após o sucesso das ocupações anteriores, várias famílias de trabalhadores rurais da região somaram ao 
acampamento. O acampamento ganhou repercussão nacional e foi alvo de uma intervenção militar. Depois 
de resistir, contando com o apoio dos setores mais progressistas da Igreja Católica, muitos dos acampados na 
“Encruzilhada Natalino” conqusitaram o assentamento na terra (MARCON, 1997). Depois da experiência 
Natalino, vários trabalhadores sem-terra do Rio Grande do Sul começaram afluir para a Fazenda Annoni. 
6  Em 1985 a Fazenda Annoni seria palco de um acampamento de mais de 1500 famílias na luta pela terra. 
Além dos Afogados do Passo Real, que há mais de 10 anos ali estavam lutando pela terra, também se encon-
travam antigos posseiros e parceiros da Fazenda Annoni, sem-terras oriundos da reserva de Nonoai e diversos 
trabalhadores rurais despossuidos de várias partes do Rio Grande do Sul, principalmente das Missões e do 
Alto Uruguai (DICKEL, 2016). 
7  Em maio de 1986, sob a coordenação de líderes religiosos, cerca de 250 sem-terras acampados na Fazenda 
Annoni se deslocaram rumo a Porto Alegre na caminhada denominada “ROMARIA DA CONQUISTA 
DA TERRA PROMETIDA”, contra a violência no campo e morosidade na execução da Reforma Agrária no 
Estado. Por onde passavam os trabalhadores pernoitavam em paróquias e somavam mais simpatizantes que se 
juntavam à marcha. Em Porto Alegre foram realizadas várias ações e os sem-terra acamparam nos corredores 
e salões da Assembleia Legislativa, tendo o apoio dos setores mais progressistas e sofrendo duras críticas da 
imprensa conservadora (SNI, 1986). 
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turas locais. Os documentos relativos a estas mobilizações nos permitem com-
preender alguns significados produzidos pela luta pela terra dos Afogados do 
Passo Real. 

 Para tanto vale apreciar um trecho do “MANIFESTO DOS ‘AFOGA-
DOS’ DA BARRAGEM DO PASSO REAL”, de 1983: “Não podemos mais 
ficar em silêncio, por que estaríamos traindo nossos próprios filhos que poderão 
ter a esperança amanhã se nos devolverem as terras e assim podemos voltar ao 
nosso trabalho como fazíamos no nosso chão há 13 anos atrás” (STR-FV, 1983). Na 
carta “O CLAMOR DOS AGRICULTORES AFOGADOS RESIDENTES 
NA FAZENDA ANNONI, PIC 2 INCRA” lido pela Afogada Dona Maria 
numa Assembleia dos Afogados realizada em Ibirubá em 1983 também é cabível 
evidenciar o sentido que a terra tinha para os Afogados: “PRA NÓS A TERRA 
É UM BEM DE TODOS. E TERRA PARA QUEM TRABALHAR. É FON-
TE DE NOSSA COMIDA E REPRESENTA NOSSA PRÓPRIA VIDA” 
(SNI, 1983). 

É cabível perceber que a terra e o trabalho na mesma se constituem como 
elementos centrais de legitimidade do processo de luta dos Afogados. Assim é 
salutar discutir estes elementos mediante a interpretação marxiana de Lukács, 
em que o trabalho é o fator ontológico fundante do ser social (2012, p,199). 
Pois para Lukács, o trabalho é um elemento que explica o homem em seu caráter 
de complexidade, entendendo que a consciência humana brota do processo de 
sociabilidade fundado pelo trabalho como produto das mediações estabelecidas 
pela práxis social (SEMEGHINI, 2009, p.75,76). Isso significa dizer que embo-
ra o trabalho é constitutivo do ser social, o ser social não se reduz ou se esgota 
no trabalho. Assim a práxis é o conjunto de objetivações humanas que embora 
seja fruto do trabalho, transcende o próprio universo do trabalho (NETTO & 
BRAZ, 2012, p.55).  

Por conseguinte, é, a partir do trabalho na terra, que os Afogados se reali-
zam objetivamente e, portanto, através de sua práxis social, constituem as sub-
jetivações que dão sentido a sua existência. Como aponta Thompson, para os 
camponeses há pouca separação entre o “trabalho” e a “vida”. As relações sociais e 
de trabalho estão indelevelmente imbricadas (1998, p.271). Deste modo, o tra-
balho na terra é para os Afogados sua condição ontológica, isto é, o que os cons-
titui enquanto seres sociais. É importante destacar que os produtos resultantes 
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da práxis podem se objetivar materialmente e/ou idealmente, objetivando-se 
também como valores éticos (NETTO & BRAZ, 2012, p.56). 

Isso posto, no caso dos Afogados, o trabalho na terra, além de propiciar as 
objetivações materiais que provém a sua subsistência em termos econômicos, é 
também um valor ético. Uma representação simbólica de ações concretas que dá 
sentido e legitimidade a sua existência social. Como aponta Klaas Woortmann, a 
terra é um objeto de trabalho como expressão de uma moralidade, algo pensado 
e representado no contexto de valorações éticas. A terra não é simples coisa ou 
mercadoria, é mais do que a natureza onde simplesmente se projeta o trabalho 
doméstico, ela é onde se faz o trabalho e se constrói a família enquanto valor, 
como patrimônio, ou como dádiva de Deus (1990, p.12),

Com esse fulcro, é cabível pensar a conjunção terra e trabalho como um 
elemento cultural basilar para os Afogados. Segundo Chartier, a cultura é um 
conjunto de significações, um sistema de concepções transmitido historicamen-
te e expressado por formas simbólicas, por meio das quais os homens comuni-
cam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e as atitudes perante a vida 
(2002, p.67). Para Thompson, é necessário pensar a cultura através dos ritos, 
modos simbólicos, os atributos culturais da hegemonia, a transmissão do costu-
me de geração para geração e o desenvolvimento do costume sob formas histori-
camente específicas das relações sociais e de trabalho (1998, p.22). 

Neste sentido, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Es-
pumoso (STR-ESP), Zelindo Missio, faz uma representação que expressa o sig-
nificado da terra para os Afogados: “Essa gente, só sabe produzir na lavoura, fora 
dela não sabem ganhar nem para comer, quanto mais para educar os filhos e dar 
conforto para a família, o que é um anseio e um direito de todo o ser humano, 
como reza a carta dos direitos humanos” (SNI, 1978). Ao afirmar que eles só sa-
bem produzir na lavoura, na terra, Zelindo Missio reforça o sentido ontológico 
do trabalho na terra para os Afogados, é só através dele que eles se constituem 
socialmente. Quando diz que “fora dela não sabem ganhar nem para comer” 
significa que fora da terra se tornariam outros, a terra é o seu “lugar”, não poder 
trabalhar na terra é constituir o “não-lugar” é o desamparo. Por conseguinte, 
reforça o direito a terra dos Afogados a partir de seu sentido existencial, da dig-
nidade humana. 
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Portanto, pontuamos que os Afogados legitimam seus direitos em si mes-
mos e não no Direito positivo, absolutizado pelo Estado. Isto significa dizer que 
seu direito a terra emana e se legitima a partir de sua produção do espaço social. 
Do trabalho na terra enquanto prática material, e do trabalho na terra como va-
lor ético enquanto representação ontológica e cultural, significado de produção 
e reprodução social que tem a terra como símbolo e instrumento político de 
identificação e legitimidade. 

Após 1988, muitos Afogados passariam a ser reassentados, porém não em 
regiões próximas e similares aonde viviam. Os Afogados reassentados a partir 
daquele então foram para diversas regiões do Rio Grande do Sul como Candiota 
e Herval no sul do Estado, e alguns só foram ter sua situação regularizada em fins 
dos anos 1990. Alguns esperaram tanto, mais de 20 anos, que quando lograram 
o reassentamento tiveram que recusar, não tinham mais saúde e condição para 
seguir em frente. Em 1988 o Afogado Afonso desistiu da proposta de reassenta-
mento feita pelo Governo Federal, motivo: alegou não ter mais condições de tra-
balhar por estar muito doente (STR-FV, 1988). Este caso demonstra que, depois 
de longos anos em desamparo, a simples cessão de um lote de terra, longe de suas 
terras de origem, não era para muitos Afogados, a solução para um problema que 
se inseria em uma equação muito mais complexa.  

O movimento de luta pela terra dos Afogados do Passo Real, que ganhara 
força no início dos anos 1980, fora se diluindo no final da década; se amalga-
mando com outros movimentos sociais como o MST, bem como se desgastando 
a partir das políticas de Reforma Agrária implementadas após a Constituição de 
1988. No entanto, a experiência de luta e desamparo dos Afogados do Passo Real 
seria exemplo e inspiração para diversos movimentos de luta pela terra e contra a 
instalação de grandes barragens que surgiriam a partir daquele então. 
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Capa do Relatório da Comissão 
Especial dos Agricultores 
Desalojados do Passo Real.

Fonte:
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul – 
Relatório da Comissão Especial 
dos Agricultores Desalojados 
do Passo Real – Afogados: Até 
quando?. 1983.



Este trabalho discute a mobilização social de populações locais 
ante a possibilidade de instalação de uma usina hidrelétrica (UHE) na década de 
1980, sob a perspectiva da mediação para o estabelecimento de um Movimento 
dos Atingidos por Barragens (MAB). O estudo tem como espaço a Mesorregião 
da Grande Fronteira do Mercosul ou, simplesmente, Fronteira Sul do Brasil, 
drenada por três bacias hidrográficas, a bacia do Atlântico Sul (Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e Paraná), a bacia do Uruguai (Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina) e a bacia do Paraná (Santa Catarina e Paraná). Essas bacias junto com a 
bacia do Paraguai formam a bacia do Prata que drena, além do Brasil, o Uruguai, 
a Argentina, o Paraguai e a Bolívia. O relevo é planáltico com clima temperado 
e estações bem definidas. A colonização aconteceu com imigrantes europeus a 
partir do início do século XIX no Rio Grande do Sul, avançando para o norte 
do estado, alcançando o oeste de Santa Catarina na década de 1920 e o fez em 
relação ao sudoeste do Paraná na década de 1940. Assim, as pequenas proprieda-
des de agricultura familiar avançaram sobre áreas antes ocupadas por indígenas 
e caboclos. A economia de subsistência foi sendo influenciada pelo “espírito ca-
pitalista com base na propriedade privada da terra e no etos do trabalho, na busca 
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de riqueza, mas alicerçada em valores comunitários e religiosos” (CORAZZA, 
2015, p. 298-299).

Desse panorama regional sul-brasileiro, o epicentro ou o caso concreto a 
partir do qual discutiremos a mediação para a mobilização social contraria à ins-
talação de uma obra de grande escala, que está situada na bacia hidrográfica do 
Uruguai, especialmente na região do Alto Uruguai. Os imigrantes poloneses, no 
Brasil desde 1869 e instalados nas “Colônias Velhas” do Rio Grande do Sul des-
de 1889, ocuparam esse extremo norte do estado entre os anos de 1905 e 1911, 
quando as terras já demarcadas registravam ocupações dispersas de brasileiros 
(GRITTI, 2004; VIANNA JR., 2012). Duas comunidades dessa região servem 
como referencial empírico da pesquisa, Lajeado Pepino (no município de Paim 
Filho) e Carlos Gomes (emancipado desde 1988, na época distrito do municí-
pio de Viadutos), ambas no extremo norte do Rio Grande do Sul, nas margens 
opostas do rio Apuaê (Figura 1), onde, na sua foz, estava planejada a instalação 
da UHE Machadinho para início dos anos 1980. Esse texto é fruto de pesquisas 
realizadas no âmbito de um projeto ainda em andamento. Além da revisão de 
literatura, foram realizadas entrevistas semiestruturadas e pesquisas em docu-
mentos oficiais, procurando compreender o caso sob a perspectiva da mediação 
para movimentos sociais no sul do Brasil.

Uma discussão substancial sobre mediação não é o foco principal neste 
trabalho. Limitamo-nos a uma conceituação mínima e utilizamos esse conceito 
como pano de fundo para a discussão que pretende, a partir do caso concreto, 
compreender como se estruturou o movimento social que, mais tarde alcançaria, 
dimensão internacional como Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). 
De qualquer forma, convém apresentarmos, mesmo que suscintamente, o que 
entendemos por mediação neste trabalho, o que fazemos adotando a perspectiva 
de Bruno Latour. Nas duas obras que referenciamos, o autor parte da “noção de 
tradução ou rede”, a qual justifica por entender ser “mais flexível que a noção de 
sistema, mais histórica que a de estrutura, mais empírica que a de complexidade” 
(LATOUR, 1994, p. 9). Nessa ideia de rede, o local e o global são recíprocos, 
complementares. O autor faz uma analogia com uma ferrovia a qual seria local e 
global ao mesmo tempo, pois, “só há caminhos contínuos para nos transportar 
do local ao global, do circunstancial ao universal do contingente ao necessário se 
pagarmos o preço das baldeações” (LATOUR, 1994, p. 115). Essas “baldeações” 
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são o que permitem passagens contínuas do local ao global, 
conferindo importância aos “agenciamentos intermediários” 
que acontecem nas linhas de força dessa rede (LATOUR, 
1994, p. 118-120). 

O termo “intermediário”, utilizado apenas para locali-
zar o ponto em que a linha de força altera sua natureza ante 
a complexidade na perspectiva da rede social, cede espaço ao conceito de “me-
diador”. Latour esclarece essa diferença, destacando que enquanto o primeiro 
“transporta significado ou força sem transformá-los” (LATOUR, 2012, p. 65) 
mantendo as relações praticamente inalteradas, o segundo é mais complexo e 
reforça a mesma complexidade à rede social:

Os mediadores, por seu turno, não podem ser contados como ape-
nas um, eles podem valer por um, por nenhum, por vários ou uma 
infinidade. O que entra neles nunca define exatamente o que sai; 
sua especificidade precisa ser levada em conta todas as vezes. Os 
mediadores transformam, traduzem, distorcem e modificam o sig-
nificado ou os elementos que supostamente veiculam. Não impor-
ta quão complicado seja um intermediário, ele deve, para todas os 
propósitos práticos, ser considerado como uma unidade - ou nada, 

Figura 1.
Mapa da região 

atingida pela UHE 
Machadinho.

Fonte:
Elaborado pelos 

autores.
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pois é fácil esquecê-lo. Um mediador, apesar de sua aparência sim-
ples, pode se revelar complexo e arrastar-nos em muitas direções 
que modificarão os relatos contraditórios atribuídos a seu papel 
(LATOUR, 2012, p. 65).

A “Teoria do Ator-Rede” que Bruno Latour desenvolve como proposta 
para análise do social ainda envolve outros conceitos, tais como “hibridismo” e 
“intermezzo”, que passam ainda por uma discussão da própria prática do pesqui-
sador. Para o objetivo deste trabalho, o que destacamos é a importância dos me-
diadores para a compreensão das relações de poder que aqui envolvem uma pers-
pectiva global de modernização através de uma obra de grande escala que, ao ser 
proposta no local, suscita a mobilização da comunidade. Essa reciprocidade entre 
o global e o local será compreendida através do papel dos mediadores. Embora se 
enfatize o MAB como movimento social privilegiado na análise, o importante é 
perceber a mediação, tanto como ação de agentes para estabelecer esse movimen-
to social quanto o posterior protagonismo desse movimento de forma cada vez 
mais autônoma em relação àqueles que mediaram o seu estabelecimento.

É com base nessas ideias gerais que discutimos como aconteceu a mediação 
para a estruturação de um movimento social que ganhou autonomia e assume 
essa mediação da questão hidrelétrica em escala mundial.  Para isso, estrutura-
mos o trabalho da seguinte forma: Primeiro, apresentamos uma contextualiza-
ção histórica sobre o sul do Brasil, assinalando um processo marcado pelo para-
doxo entre uma política de modernização empreendida pelo Estado brasileiro 
em parceria com o mercado internacional e mobilizações sociais de populações 
locais que se viam ameaçadas por esses projetos. Depois, abordamos especifi-
camente a questão das hidrelétricas enquanto obras de grande escala e como se 
deu a mediação que possibilitou a estruturação da Comissão dos Atingidos por 
Barragens (CRAB) a partir da bacia do Uruguai. Nesse contexto, apresentamos 
uma narrativa acerca dos “enfrentamentos” nas comunidades de Carlos Gomes 
e Lajeado Pepino, enfatizando as estratégias na gênese do movimento social. Do 
estabelecimento como movimento social, passamos a discutir como a CRAB 
(depois MAB) assumiu o protagonismo e passou a ser o principal mediador da 
questão das hidrelétricas na bacia do Uruguai chegando a atingir projeção in-
ternacional. Finalmente, apresentamos uma síntese como considerações finais.  
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Modernização conservadora e mobilização social de luta 
pela terra no sul do Brasil 

O processo de modernização a que nos referimos neste trabalho remonta à 
Lei de Terras de 1850 e à própria colonização, inclusive com os imigrantes polo-
neses que se fixaram na região estudada, processo em que populações indígenas 
e caboclas foram sendo confinadas ou empurradas para a frente de expansão. No 
pós-segunda guerra, os vencedores, sobretudo os norte-americanos, impuseram 
uma política expansionista que, na perspectiva rural, concretizou-se mediante a 
“internacionalização do processo de produção através do controle e modificação 
dos processos biológicos de produção que determinam o rendimento, a estrutura, 
a maturação e absorção de nutrientes pela planta e sua compatibilidade com os 
insumos industriais” (GOODMAN; SORJ; WILKINSON, 1990, p. 34), que 
chegaria ao Brasil na década de 1960 através da famigerada “Revolução Verde”.

Nesse contexto, sob a égide militar, prevaleceu uma política de “moderni-
zação conservadora” no que se referia ao rural brasileiro. Nessa perspectiva, o 
campo seria adequado às necessidades macroeconômicas e industriais no senti-
do da liberação de mão-de-obra, criação de mercado e expansão das exportações, 
procurando manter apenas uma quantidade relativa de alimentos. As questões 
fundiárias e de trabalho no campo seriam relegadas a um plano secundário, 
desconsiderando a existência de uma “questão agrária” brasileira (DELGADO, 
2005, p. 55). Gradativamente, essa política intensificou-se através do “aprofun-
damento das relações técnicas da agricultura com a indústria e de ambos com o 
setor externo, isso tudo fortemente subvencionado pela política agrícola e co-
mercial do período” (DELGADO, 2005, p. 58).

A desconsideração da questão agrária comprometeu a sobrevivência dos 
agricultores familiares da região sul em função da tendência de concentração da 
propriedade da terra e o esgotamento da fronteira agrícola. Para além da perspec-
tiva agrícola, essa questão agrária ganha contornos ainda mais dramáticos quan-
do analisada sob a perspectiva de aprofundamento da relação entre agricultura, 
indústria e exterior. Ocorre que a configuração geográfica destacou o alto poten-
cial para exploração hidrelétrica da região em função dos vales, destacando os rios 
Paraná, Iguaçu e Uruguai e seus afluentes. A conformação socioeconômica (espí-
rito capitalista, propriedade privada da terra, etos do trabalho, busca de riqueza) 
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e cultural (valores comunitários e religiosos) predominante na fronteira Sul do 
Brasil foi elemento que condicionou a região como um berço potencial para mo-
vimentos de contestação da realidade daquela época. É nesse ponto que nos con-
centramos para analisar a mobilização social a partir da mediação sobre a questão 
hidrelétrica, que acaba sendo parte de uma questão maior, uma questão agrária.  

Os reflexos dessa modernização no que tange à energia chegaram à Fron-
teira Sul na década de 1960 através da proposta de instalação de grandes hidre-
létricas nas bacias da região. No rio Iguaçu, começaram a ser instaladas, ainda 
no final da década de 1960, as UHEs de Salto Osório e Salto Santiago. A pri-
meira inundaria 51Km2 para gerar 1078 MW e a segunda inundaria 208Km2 
para gerar 1420MW. Inauguradas, respectivamente, em 1975 e 1980 no limite 
norte da região da Fronteira Sul, essas hidrelétricas representaram “derrotas para 
os agricultores” por conta da inexistência de uma mobilização social coesa, o 
que refletiu em expropriações e indenizações com valores muito abaixo do es-
perado. Todavia, essas derrotas serviram como “embrião de uma nova forma de 
luta camponesa”, considerando que foi a partir da construção das barragens que 
se constituiu, de fato, “a célula dos movimentos organizados, no período pós-
1964” (SERRA, 2009).

Na mesma época, no Rio Grande do Sul, o Movimento dos Agricultores 
Sem-Terra (MASTER) já se mobilizava tendo a sua principal forma ação na ocu-
pação de terras (ECKERT, 1984). Assim como no Paraná, na mesma década de 
1960, começaram os trabalhos de instalação da Usina Hidrelétrica Passo Real, 
no Rio Jacuí. A barragem implicou um reservatório de 233,39 km2, que entrou 
em operação em março de 1973, no limite sul da região da Fronteira Sul. A len-
tidão nas indenizações e reassentamentos dos atingidos acirrou a luta pela terra 
que, neste caso, se estenderia por mais de uma década (BONAVIGO; BAVA-
RESCO, 2008). A UHE Passo Real forneceria um substrato para a chamada 
“indústria de movimentos sociais” (MCCARTHY; ZALD, 1977) na Fronteira 
Sul. Passados três anos desde o início da operação da UHE Passo Real, 60 famí-
lias que não tinham ainda sua situação resolvida ocuparam uma área de terra no 
então município de Ronda Alta-RS, formando um acampamento juntamente 
com sem terras ligados ao MASTER na famosa Fazenda Annoni (BENINCÁ, 
1987). Geograficamente falando, os caminhos dos “sem-terra” do MASTER e 
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dos “afogados” do Passo Real aproximaram-se. Observando o potencial ideo-
lógico aglutinador, podemos dizer que a “luta pela terra” seria o “master frame” 
(SNOW; BENFORD, 1992) que identificaria afogados e sem-terra. Ambos 
identificam a modernização ou industrialização e a concentração fundiária 
como problemas que teriam como solução a reforma agrária. 

Ainda no início da década de 1970, mas retornando ao Paraná, iniciaram-se 
os trabalhos do que seria a maior hidrelétrica do mundo para a época, a binacio-
nal UHE Itaipu. O início da instalação no Rio Paraná reavivou e aglutinou aque-
las experiências traumáticas passadas e indicou uma mobilização social ante um 
estágio de dimensões maiores de um mesmo processo de expulsão iniciado nas 
barragens anteriores do rio Iguaçu. A geração dos pretendidos 14000 MW im-
plicou a inundação de 1460 Km² de terra, sendo 835Km² em território brasileiro 
e 625Km² em território paraguaio. Tendo a luta pela terra como master frame e a 
questão das barragens como um elemento concreto para a mobilização, sindica-
tos de trabalhadores da região e segmentos progressistas das igrejas Católica e de 
Confissão Luterana no Brasil desempenharam um importante papel de mediação 
que possibilitou reunir grupos de agricultores atingidos para sistematizar os pro-
blemas e procurar alternativas ante a expropriação (GERMANI, 2003).  

No mesmo ano de 1978 o estado de Santa Catarina também registrava re-
flexos da política modernizante. Destacada pela atividade agroindustrial (suínos 
e aves), a partir de setembro de 1978, as propriedades do oeste catarinense sus-
peitas de contaminação pela famigerada “Peste Suína Africana” eram interdita-
das e os suínos abatidos por pelotões do Exército (POLI, 1999). Na esteira desse 
episódio, a Eletrosul publicou, em outubro de 1979, um “Estudo do Inventário 
Hidrelétrico da Bacia do Rio Uruguai” prevendo a instalação de 25 usinas hi-
drelétricas na referida bacia (22 em território nacional e três na fronteira com a 
Argentina, conforme a Figura 2), significando que grandes áreas de terra seriam 
inundadas na região. Para os agricultores familiares locais naquela época, além 
do problema do abatimento dos suínos, somava-se a ameaça de expropriação.

As duas primeiras hidrelétricas a serem instaladas seriam a de Itá e Macha-
dinho (destacada no mapa). A partir disso, as mobilizações comentadas anterior-
mente nos três estados do Sul, de certa forma, contribuíram para uma mediação 
contra um processo modernizante que então se desenvolvia em lugares concretos 
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de lutas, a dizer, as regiões de Itá e Machadinho. Então, estru-
turou-se um movimento social contra essas barragens, o que 
analisaremos enfatizando o caso da UHE Machadinho.   

Mediações para a estruturação da CRAB
na bacia do Uruguai  

O referido estudo realizado pela ELETROSUL foi le-
vado ao conhecimento da opinião pública através da ação de 
mediadores, sendo que estes foram fundamentais para o início 
da mobilização popular em torno da questão hidrelétrica. No caso da bacia do 
rio Uruguai, segmentos da Igreja Católica, da Igreja Evangélica de Confissão Lu-
terana no Brasil (IECLB), alguns Sindicatos de Trabalhadores Rurais e professo-
res da Fundação Alto Uruguai para a Pesquisa e o Ensino Superior (FAPES) de 
Erechim-RS (atual Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Mis-
sões - URI) podem ser considerados como os principais mediadores da questão 
hidrelétrica. Retomando a teoria dos movimentos sociais, podemos dizer que 

Figura 2.
Mapa das 

hidrelétricas 
pretendidas pela 

ELETROSUL 
em 1979 com 

destaque 
para a UHE 

Machadinho, à 
jusante da foz do 

rio Apuaê.

Fonte:
ELETROSUL 

(1979).
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esses mediadores atuaram tanto nas mobilizações de recursos quanto política, o 
que podemos perceber nas ações que seguem.

A Igreja Católica atuou através da inserção de participantes para o movi-
mento social através de setores como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), Pas-
toral da Juventude Rural (PJR) e Ministério Eucarístico, a utilização de estações 
de rádio como em Concórdia, Marcelino Ramos e Aratiba, até a disponibilidade 
de pessoal para organização do movimento através dos chamados “liberados”.  A 
IECLB serviu de canal de ligação entre os atingidos da bacia do Rio Uruguai 
com outros locais como Itaipu e Sobradinho, intermediou um apoio financeiro 
da organização evangélica alemã Brot Fur die Welt (Pão Para o Mundo), além de 
também “liberar” pessoal para a organização do movimento social. A FAPES, 
além da pesquisa dos impactos socioeconômicos, importantes para a fundamen-
tação da mobilização e organização em torno do problema, ajudou a angariar 
recursos de duas ONGs: da francesa CCFD (Comitê Católico Contra a Fome 
e pelo Desenvolvimento) e da alemã MISEREOR (Obra Episcopal da Igreja 
Católica da Alemanha para a Cooperação ao Desenvolvimento). Além desses 
atores, é importante a atuação dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STR), 
que, através de uma perspectiva de “sindicalismo combativo”, estabeleceram uma 
ligação mais efetiva entre essas instituições e os trabalhadores rurais, além de 
disponibilizar a estrutura física dos sindicatos para atividades de planejamento e 
mobilização (MORAES, 1994).

Essa mediação para a estruturação de um movimento social envolvendo as 
barragens na bacia do Rio Uruguai foi facilitada também por um quadro geral 
de “oportunização” social e política naquele contexto. Quando das primeiras 
ações na direção da organização de um movimento social coeso, há que consi-
derar que havia uma conjuntura que, se não determinava a eclosão de movimen-
tos dessa natureza, pelo menos favorecia sua estruturação (TARROW, 2009; 
ROTHMAN, 1996). Nesse contexto, o poder de repressão do Estado foi aos 
poucos diminuindo em relação ao auge do período militar. A Lei da Anistia, de 
agosto de 1979, permitiu a volta dos exilados políticos para o país, reforçando 
o ativismo nas diversas causas sociais. Em novembro do mesmo ano, o fim do 
bipartidarismo promoveu a divisão das elites acarretando, assim, o enfraqueci-
mento das oligarquias. No Rio Grande do Sul, em 1983, partidos de oposição na 
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Assembleia Legislativa investigaram e publicaram um Relatório sobre a questão 
das barragens, além de disponibilizar as instalações da Assembleia para a promo-
ção do “I Encontro Estadual sobre a Construção de Barragens na Bacia do Rio 
Uruguai”, que reuniu diferentes segmentos sociais em torno da questão. Aquela 
conjuntura política, atrelada a eventos locais, representou um ambiente favo-
rável para a emergência de um movimento social ante ao projeto da empresa 
hidrelétrica na região.

Dessa mobilização em torno da questão hidrelétrica na bacia do Uruguai, 
podemos considerar como marco oficial da organização do movimento social 
um evento que reuniu aproximadamente 350 agricultores em Concórdia (SC) 
no dia 24 de abril de 1979, quando os participantes formalizaram a Comissão 
Regional de Barragens (CR). Para ter um alcance efetivo sobre a população 
ribeirinha, em dezembro de 1980, o movimento organizou-se a partir de Co-
munidades Locais (CL), onde “pessoas de base” coordenariam as atividades no 
âmbito de sua “linha” em consonância com o conjunto do movimento, assim, a 
ideia para essas Comissões Locais seria basicamente “coordenar, respeitar e fazer 
valer as decisões de base” (MORAES, 1996, p. 144).

A estrutura buscava adequar-se de maneira a abranger toda a bacia hidro-
gráfica. Em dezembro de 1983, foi instituída uma Executiva Regional para a li-
derança do movimento. Essa Comissão Executiva compreendia: dois atingidos 
(base), dois componentes da Comissão inicial (CR), um diretor de STR, um 
agente da CPT, além de assessores. Estava constituída a Comissão Regional de 
Atingidos por Barragens (CRAB). Naquele momento, a “Regional” correspon-
dia apenas às áreas afetadas pelas duas primeiras hidrelétricas (UHE Machadi-
nho e UHE Itá) sem abranger toda a bacia do rio Uruguai, na qual estava prevista 
a construção de 22 barragens, além de outras três na divisa com a Argentina. Em 
março de 1984, a CRAB já apresentava um abaixo assinado reunindo 1.016.000 
(um milhão e dezesseis mil) assinaturas, deixando clara, no cabeçalho do docu-
mento, a sua posição de “NÃO ÀS BARRAGENS” (MORAES, 1996, p. 146).

Em março de 1985, reuniram-se representantes de 24 municípios da região 
na cidade de Erechim-RS com o objetivo de consolidar sua atuação por toda a 
bacia. A partir daquela reunião, o movimento passou a contar com quatro Co-
missões Regionais (R1: Machadinho e Itá; R2: Itapiranga e Iraí; R3: Lages; R4: 
Chapecó), sendo que, em 1986, foi acrescentada a quinta Comissão Regional 
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(R5: Missões ou Garabi e Roncador), ampliando a área de atuação do movimen-
to na bacia hidrográfica (MORAES, 1996, p. 151). Essa organização geral acon-
teceu a partir da base, com mobilizações locais que convergiam para o regional. 
Dentre esses locais, analisaremos as mobilizações em função da instalação da 
UHE Machadinho para compreendermos como essa mediação de um problema 
global acontecia localmente.

A vitória frente ao projeto da UHE Machadinho

Seguindo o que havia sido projetado para a bacia do Uruguai, durante os 
anos 1980, teve início a execução das obras, concretizando os temores das po-
pulações locais. Começaram intensos enfrentamentos1 e negociações entre essas 
populações atingidas e a Eletrosul. A UHE Machadinho seria a primeira daquele 
Plano a ser executada e logo se percebeu a mobilização de resistência por parte 
dos atingidos. O distrito de Carlos Gomes (então município de Viadutos) e a co-
munidade de Lajeado Pepino (município de Paim Filho) destacavam-se por suas 
ações bem executadas, que contribuíram na estratégia que a CRAB propunha 
para forçar negociações com o Presidente da Eletrosul na região que seria alaga-
da. Quase quarenta anos depois das prisões e expulsões, realizamos entrevistas 
com lideranças e atingidos que atuavam na época com o objetivo de entender 
quais os fatores que constituíram esse cenário de embates2.

A principal mobilização, fruto de uma comoção local na defesa pelas terras 
que seriam alagadas e da aproximação étnica polonesa, aliava-se às práticas orga-
nizativas fomentadas pela CRAB, setores da Igreja Católica, sindicatos e outras 
entidades. A preocupação principal estava no fato de estarem sendo desenvolvi-
dos trabalhos de engenharia sem tratativas de indenizações ou reassentamentos, 
conforme ratificado pela Ata nº1 do livro da Comissão Municipal de Atingidos 
por Barragens do Município de Viadutos. Desde o início dos trabalhos de de-
marcação, os colonos reagiram, como explica Alberto Cervinski (Entrevista), 

1  Segundo Aurélio Vianna Júnior (2012, p. 61), “enfrentamento é um termo usado para designar um con-
junto bastante heterogêneo de ações que envolvem colonos e técnicos a serviço da Eletrosul em situações de 
disputa face a face, resultando em atropelamentos, expulsões, cercos e prisões de funcionários”.
2  As entrevistas foram realizadas pelos autores durante o mês de dezembro de 2020, no âmbito do projeto 
de pesquisa “Mediações para movimentos sociais no Sul do Brasil”. 
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morador de Lajeado Pepino: “a grande preocupação era porque eles já tinham 
demarcado, que nem o Gerônimo diz, a cota da água. Aonde é que ela ia alagar, 
eles entravam nas propriedades [...], muitas vezes sem pedir ou que era obrigado 
a deixar eles entrar”. 

Um fator importante para o fortalecimento das ações era a unidade que 
havia entre as duas comunidades que, mesmo em municípios diferentes, têm li-
gação em função de estarem nas margens opostas do rio Apuaê (Figura 1). Além 
disso, as questões étnicas-polonesas também se evidenciaram para essa união, 
conforme explica o mesmo entrevistado: 

a gente tinha muito vínculo, né. De religião, Igreja, rezar em polo-
nês, missa em polonês. Todo mundo tinha isso e o pessoal tinha na 
cabeça muito essa preocupação: isso ai vai acabar, né? Cada um vai 
pra um mundo? Não sei pra onde vai. E automaticamente se criou 
essa resistência (Alberto Cervinski, Entrevista).

Desde o início, os contatos entre a Eletrosul e os atingidos sempre foram 
muito instáveis. Geralmente, a empresa não cumpria os acordos que estabele-
cia com os colonos, que, em sua visão, conforme reiterado por Henrique Stem-
pkowski (Entrevista), não poderia haver “nenhum trabalho no rio, sem uma pré-
via do reassentamento e indenização”. Essa foi a principal demanda que norteou 
as ações das duas comunidades onde a mobilização acontecia paripassu par e 
passo, conforme veremos a seguir.

Carlos Gomes era a única parte urbana que seria atingida pela UHE Ma-
chadinho, à época, o pequeno distrito ribeirinho pertencia ao município de Via-
dutos (RS). No ano de 1982, foi formada uma Comissão Municipal de Barra-
gens de Viadutos, que era organizada em conjunto com a CRAB3 para repasses 
das instâncias e discussões sobre questões de interesse local. A partir desse ano, 
intensificou-se a participação das comunidades que seriam atingidas no entorno 
de Carlos Gomes. 

Nas primeiras atas da comissão, estão descritos os preparativos para a rea-
lização da VI Romaria da Terra, no dia 15 de fevereiro de 1983, com o lema 

3  Essa mobilização já corresponde ao que mencionamos anteriormente sobre o estabelecimento de uma Exe-
cutiva Regional pela CRAB. Segundo Henrique Stempkowski (Entrevista), “não era mesmo uma comissão 
municipal, era organizada com a CRAB eu acho, [...] e cada município tinha um representante”. 
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“Águas para vida e não para morte”. A Igreja sofria grande influência do Concí-
lio Vaticano II, que tinha, na América Latina, seus respaldos nas Conferências 
de Medellín (Colômbia) e Puebla (México). As Romarias da Terra aderem-se 
nesse movimento de renovação da Igreja para um olhar aos pobres e oprimidos 
(DALLAGNOL, 2009, p. 27). Naquela Romaria da Terra em Carlos Gomes, a 
Igreja organizou intervenções durante a “Via Sacra do Povo”, buscando relacio-
nar os colonos como vítimas do capitalismo, tomando como principal culpado 
a Eletrosul. Conforme relata Izidoro Hoinoski (Entrevista), o distrito foi esco-
lhido para receber a romaria “pelo fato de ser ponto de referência, um município 
pobre, e pro povo tomar conhecimento maduro do que tava acontecendo, né. 
Na verdade, assim, depois daquilo Carlos Gomes se destacou várias vezes”.

Retomando os enfrentamentos, destaca-se que, no dia 15 de agosto de 
1985, técnicos da Eletrosul que foram realizar levantamentos sobre a canalização 
da água foram “atropelados”, expulsos por moradores da localidade (VIANNA 
JR., 1992, p. 24). No dia 19 de agosto de 1985, aproximadamente sessenta ou 
setenta moradores locais também “atropelaram” mais técnicos em serviço para 
a Eletrosul, sendo que a autoria já é designada para a Comissão de Atingidos de 
Carlos Gomes (VIANNA JR., 1992, p. 24). Essa ação foi importante para a série 
de enfrentamentos que ocorreram nessa região ao encorajar outros atingidos que 
temiam, sobretudo, ações de repressão em função do cenário de ditadura militar 
que, embora mais brando, permanecia no Brasil. Neste sentido, ocorreu outro 
enfrentamento com o “atropelamento” de cinco funcionários da Eletrosul em 
Carlos Gomes, no dia 28 de julho de 1986. A ação ocorreu nas terras de Onofre 
Osowski e os funcionários expulsos do local foram escoltados até Erechim, onde 
foi notificada a imprensa (Ata nº 25, 1986). 

A fase de radicalização da resistência foi assinalada por Henrique (Entre-
vista) ao recordar que, em uma reunião com a Eletrosul, descobriu-se que um dos 
acordos de reassentamento e indenização não seria cumprido. Ao se pronunciar 
naquela ocasião, o atingido lembra ter dito: “eu acho que nós já temo lutando 
há muito tempo e temo sendo enganado muitas vezes, eu acho que nós temos 
que fazer uma limpa, arrancar todos os piquetes, todos os marcos4”. Assim, esta-

4  Esses “marcos” eram feitos de madeira ou concreto e serviam de marcação para as cotas de inundação e 
delimitação de trabalhos topográficos e de engenharia pela Eletrosul.  
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beleceu-se uma estratégia de resistência histórica na luta contra as barragens, o 
arrancamento de marcos. Conforme informou Izidoro Hoinoski (Entrevista), 
no dia 7 de agosto de 1986, foi realizada uma manifestação “em comemoração à 
arrancação dos marcos”, organizada pela Comissão de Atingidos que bloqueou 
a estrada de ligação entre Carlos Gomes e Lajeado André, interior do município 
(VIANNA JR., 1992, p. 27).

 Na outra margem do Rio Apuaê, no município de Paim Filho (RS), ou-
tro ponto importante de luta contra a UHE de Machadinho mobilizava-se. Essa 
defesa das terras era motivada principalmente pelos moradores mais antigos. 
Adelmo Cervinski (Entrevista) recorda que sua avó, ao incentivar a participação 
da família, afirmava que “tem que ir por que vão ser que nem nós, nós fomos 
atropelados da Polônia pra cá, vocês vão ser atropelados pela água”5.

Relembrando as primeiras mobilizações na região, o entrevistado expõe 
que “em 1982, 83 saiu um boato que iria sair uma barragem aqui e que fizeram 
uma reunião em Carlos Gomes, mas depois eles [os mediadores] começaram 
a passar em todas as comunidades, esse grupo de pessoas avisando que iam ser 
atingidas”. Também destacava-se o nível de participação da comunidade, com 
preocupação em envolver as pessoas e integrá-las na luta. Também em referência 
à organização pela CRAB, o entrevistado explicou que foram destacados “dois 
líderes de cada comunidade, [que] recebiam a informação e vinha pra comuni-
dade e informava a comunidade. Então o pessoal tava tudo informado do que se 
passava passo a passo” (Entrevista).

No dia 20 de Julho de 1987, um funcionário da Aerosul, empresa que 
prestava serviços técnicos para Eletrosul, foi “preso”, retido por lideranças locais 
enquanto trabalhava na manutenção dos marcos de medição. Alberto (Entre-
vista) afirma que “nós vimos ele passar e daí alguém comunicou nós que tavam 
colocando um marco”. Complementando a questão, o entrevistado lembra que 
“quando fomos lá e prendemos, um já começou a articular toda a comunidade e 
a comunidade vizinha do outro lado do rio (Carlos Gomes)”, reafirmando a arti-
culação e unidade entre as lideranças da região. Após a “prisão” do funcionário, 
ele foi levado até o salão da comunidade, onde se reuniu um grande número de 

5  Esse apelo reforça a ideia de uma coesão social baseada, sobretudo, no componente étnico-cultural, o que 
Vianna Júnior (1992) analisa na perspectiva de um “sistema polonês”.
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pessoas da comunidade que se demonstravam irritadas com sua presença. Assim, 
logo que anoiteceu e já com diversas lideranças locais presentes, decidiu-se por 
levá-lo para Carlos Gomes6. 

Com a chegada de lideranças da CRAB, foi proposta a devolução do fun-
cionário no escritório da Eletrosul em Erechim, a fim de conseguir uma reu-
nião na região com o Presidente da empresa (VIANNA JR., 2012, p. 100). Às 
5 horas da manhã do dia seguinte, dois caminhões carregados de pessoas saíram 
da comunidade em carreata, seguindo um cortejo com o objetivo de entregar o 
funcionário no Escritório da Eletrosul em Erechim. Chegando em Erechim, o 
funcionário foi entregue, sendo exigido uma conversa com o chefe do escritório 
da Eletrosul para validar as reivindicações, organizando uma comissão de nego-
ciações sob a coordenação de Henrique Stempkowski (VIANNA JR., 2012). 
Essa ação foi decisiva para um recuo da Eletrosul, que, a partir desse e dos outros 
enfrentamentos, começou a perceber que não seria fácil instalar a barragem na 
região. Os anos seguintes foram de apreensão e mobilização da população atin-
gida em função de notícias desencontradas. A vitória dessas comunidades só foi 
comemorada em 1998, quando a UHE Machadinho começou a ser instalada a 
aproximadamente sete quilômetros acima (montante) da foz do rio Apuaê, onde 
fora anunciada no projeto inicial (Figuras 1 e 2). 

Aloise May (Entrevista) lembra-se quando oficialmente decidiram que a 
barragem teria seu trajeto alterado. Ele expôs que: “foi decidido que a barragem 
ia sair mais lá pra cima, e saiu. Lá fizeram a barragem. Só que daí, não atingiu 
esse rio aqui.” Complementando o assunto, Izidoro Hoinoski (Entrevista) diz 
que “também, nós já tinha comprado o eixo, né.” Ocorreu que, em determinado 
momento dos enfrentamentos e negociações, o movimento acabou comprando 
a área onde seria instalado o eixo da hidrelétrica. Lembrando esse episódio da 
compra, o agricultor Aloise May (Entrevista) recorda que: 

eles (Eletrosul) ‘cuspiram’ pra nós numa mesa7 que eles iam ven-
der [a região destinada ao canteiro de obras] e nós já apertamos 

6  Conforme pontuou Adelmo (Entrevista): “um grupo sentou de frente e decidiu retirar ele daqui. Tava 
muito quente a coisa e medo que a polícia vinha também”. 
7  A expressão “cuspiram pra nós em uma mesa” seria uma maneira informal para explicar que foi contado em 
uma reunião. Na entrevista, entende-se que a informação não foi dada de forma proposital.
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eles no preço, valor e que nós ia ser os comprador [...] Nós já enca-
ramos eles lá e foi lá que eles não correram do brique. [...] Depois 
que nós compremos os canteiros de obras nós começamos a dor-
mir mais sossegados” tornando vitorioso o embate político que foi 
travado durante todos esses anos.

O episódio da compra da área que seria destinada ao canteiro de obras e, 
posteriormente, ao eixo da usina hidrelétrica pode ser considerado por duas 
perspectivas: primeiro, uma ação estratégica do movimento social que comprou 
e parcelou a propriedade da área entre vários atingidos, o que dificultaria uma 
eventual negociação ou mesmo desapropriação; depois, o fato de a Eletrosul 
aceitar vender a área estratégica pode revelar antecipadamente a mudança de 
planos da empresa em relação ao projeto. Seja qual for o entendimento, o fato 
é que foi o marco vitorioso do enfrentamento, a partir do qual os agricultores 
passaram a ficar mais tranquilos.  

Então, o projeto da UHE Machadinho foi relocado para outro ponto do 
mesmo rio Uruguai, onde não seriam afetadas tantas famílias. A nova localização 
do eixo da hidrelétrica ficou a aproximadamente 1,2 quilômetros abaixo (jusan-
te) da foz do rio Inhandava (Forquilha), na divisa entre os municípios gaúcho de 
Maximiliano de Almeida e catarinense de Piratuba (Figura 1). Néspoli e Pizza-
to (2007), ao apresentarem notas técnicas sobre a UHE Machadinho, resgatam 
uma cronologia de eventos importantes na instalação do projeto hidrelétrico, 
dentre os quais é possível perceber a importância das mobilizações sociais para 
a sua mudança de rumo. Segundo os autores, o projeto vinha sendo elaborado 
desde 1966, sendo que, em 1982, foi aprovado um projeto básico que estabele-
cia o ano de 1993 para início das obras na foz do Apuaê, local contestado pelas 
mobilizações que retratamos anteriormente. Os autores destacam a “Revisão do 
Projeto Básico, sob responsabilidade da Eletrosul, entre 1986 e 1989, para levar 
em conta ocorrências hidrológicas excepcionais registradas entre 1983 e 1984” 
(NÉSPOLI; PIZZATO, 2007, p. 25). No item seguinte da cronologia, os auto-
res registram o “Documento de Acordo entre a Eletrosul e Comissão Regional 
de Atingidos por Barragens (CRAB), em relação às Usinas Hidrelétricas de Itá 
e Machadinho, assinado na cidade de Erechim (RS) em 29 de outubro de 1987” 
(NÉSPOLI; PIZZATO, 2007, p. 25).
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Relacionando a cronologia apresentada pelos autores com o histórico que 
trouxemos sobre as mobilizações, especialmente nas localidades de Lajeado 
Pepino e Carlos Gomes, é possível discutir em que medida essas “ocorrências 
hidrológicas” aconteceram simultaneamente ou mesmo representariam algo 
secundário em relação ao que podemos chamar de “ocorrências sociológicas” 
(atropelamentos, expulsões, cercos e prisões de funcionários) que acabaram por 
determinar a redefinição do eixo da UHE Machadinho8. De qualquer forma, 
esses eventos e essa vitória ajudaram a consolidar o protagonismo da CRAB na 
mediação da questão hidrelétrica, inicialmente, na bacia do Uruguai e, poste-
riormente, em escala mais ampla.

A CRAB como mediadora:
do local ao global 

Embora tenhamos nos concentrando no caso da UHE Machadinho, as 
lutas frente à hidrelétrica de Itá e articulações em Itapiranga-SC, por exemplo, 
foram conferindo visibilidade e autonomia para a CRAB, inicialmente, na bacia 
do Uruguai e aos poucos assumindo proporções globais. Prova disso foi que, 
ainda em 23 de janeiro de 1986, através das Portarias n° 86 e 87, o Ministério das 
Minas e Energia previa a participação de representantes da CRAB em “Grupos 
de Trabalho” que avaliariam os impactos da construção das hidrelétricas de Itá e 
Machadinho (MORAES, 1996, p. 151).

Meses após a última “prisão” de funcionários da Eletrosul em 1987, a 
CRAB estabeleceu um marco histórico na luta contra as barragens.  A assinatura 
do já referido acordo entre a CRAB e a ELETROSUL (ratificando o documen-
to PRE-692/86, de 07/10/1986) em 29 de outubro de 1987. Nos termos do 
documento, ficava acordado que “nenhuma obra” seria realizada “dentro dos rios 
sem prévia indenização ou reassentamento dos atingidos de cada barragem, Itá e 
Machadinho”, além de estabelecer que as famílias atingidas seriam compensadas 
mediante três alternativas: a) “terra por terra, mediante a apresentação de áreas 

8  Seguindo a mesma cronologia, a construção da UHE Machadinho no novo eixo começou em 2 de março 
de 1998, tendo o enchimento do reservatório a partir de 28 de agosto de 2001 e início da operação comercial 
em 16 de fevereiro de 2002 (NÉSPOLI; PIZZATO, 2007, p. 19).
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quantas necessárias, preferencialmente na região, ou nos três estados do Sul, 
com características agrícolas e infraestrutura não inferiores às áreas atingidas”; 
b) “indenização por dinheiro com a participação dos atingidos na determinação 
dos preços das terras e benfeitorias”; e, c) “garantia de participação em proje-
tos de reassentamento para todos os sem-terra atingidos pelas barragens de Itá 
e Machadinho, em áreas dos três estados do Sul, com características agrícolas e 
infraestrutura não inferiores às atingidas pelas barragens” (BRASIL, 1987). 

Este foi um marco histórico não só para a consolidação da CRAB como 
mediadora, mas para a questão das barragens em âmbito global, pois esses itens 
passaram a ser considerados nos processos de instalação de hidrelétricas subse-
quentes em todo país. Em âmbito regional, o Rio Grande do Sul seguia a nor-
mativa do Ministério de Minas e Energia e, em 1989, a Constituição Estadual 
do Rio Grande do Sul previa no art. 28 das “Disposições Constitucionais Tran-
sitórias”, que: 

Dentro de noventa dias da promulgação da Constituição, o Poder 
Executivo formará grupo de trabalho, com participação igualitá-
ria de representantes da Comissão Regional dos Atingidos pelas 
Barragens, para, junto com a sociedade em geral e com a comuni-
dade científica, proceder a amplo debate público sobre o Projeto 
Energético Brasil ano 2001, suas repercussões para o Rio Gran-
de do Sul e alternativas a sua implantação (RIO GRANDE DO 
SUL, 1989)9. 

Dessa forma, a partir das Portarias Ministeriais, Constituição Estadual, 
garantia de participação em Grupos de Trabalhos e do Acordo com a ELE-
TROSUL, a CRAB firmava-se como representante legítima da causa na bacia 
hidrográfica do rio Uruguai. Para além da bacia, o Plano 2010, elaborado pela 
ELETROBRAS, previa a construção de cerca de 200 usinas hidrelétricas pelo 
país, logo, a evolução e consolidação do movimento social acontecia paralela-
mente à apresentação de novos projetos hidrelétricos em diferentes lugares do 
Brasil. A abordagem da questão das barragens em escala nacional fica eviden-
ciado no “I Encontro Nacional dos Atingidos por Barragens”, organizado em 

9  Importante mencionar que esse artigo foi tornado sem efeito em função da Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade nº 179/STF, DJ de 28/03/2014.
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Goiânia (GO) entre os dias 19 e 21 de abril de 1989, quando se decidiu pela 
organização de um movimento em âmbito nacional. 

Em março de 1991, na cidade de Brasília, ocorreu o “I Congresso Nacio-
nal dos Atingidos por Barragens”, onde se oficializou o Movimento Nacional 
dos Atingidos por Barragens (MAB). Dessa forma, a CRAB passou a responder 
como MAB/Região Sul e, embora continuasse organizada na estrutura apresen-
tada anteriormente (Comissões Locais e Regionais), a partir daquele momento, 
passaria a compor um movimento nacional. Importante salientar, na liderança 
nacional do movimento, o protagonismo dos militantes sulinos que atuaram 
nos casos de Itá e Machadinho é notório. 

Outra importante mudança de escala de atuação do MAB tem como refe-
rencial temporal o mês de maio de 1993 por ocasião da I Conferência da “Via 
Campesina”, em Mons, na Bélgica. A abrangência internacional da Via Cam-
pesina ratificou e consolidou uma aproximação do MAB com organizações 
camponesas de pequenos e médios produtores, mulheres rurais, comunidades 
indígenas, sem-terra, jovens rurais e trabalhadores agrícolas migrantes dos cinco 
continentes (VIEIRA, 2011). Essa articulação internacional do MAB refletiu-se 
no “I Encontro Internacional de Atingidos por Barragens”, que reuniu atingidos 
de mais de vinte países na cidade de Curitiba-PR entre os dias 11 e 14 de março 
de 1997. Naquele encontro, além de discussões em torno da luta contra as barra-
gens, instituiu-se o dia 14 de março como o Dia Internacional de Luta Contra as 
Barragens e pelos Rios, pela Água e pela Vida.

O protagonismo internacional do MAB também ficou evidente quando 
do estabelecimento da Comissão Mundial de Barragens (CMB). Apoiado pela 
Organização das Nações Unidas através do Banco Mundial, essa Comissão foi 
instituída em 1998 reunindo membros de diferentes partes do mundo e com 
diferentes perspectivas de conhecimento para discutir a temática das barragens 
em escala mundial. Dois anos depois, foi publicado o relatório final, propondo 
diretrizes gerais para o processo decisório para a instalação dessas obras de gran-
de escala. O militante Sadi Baron, oriundo do oeste de Santa Catarina, partici-
pou como representante do MAB nesse espaço e o relatório passou a orientar os 
processos futuros em escala global.

Os anos 2000, especialmente na bacia do Uruguai, foram de intensos en-
frentamentos do MAB frente aos projetos como Machadinho, Barra Grande, 
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Campos Novos e Foz do Chapecó, apenas para citar as maiores obras. Nesse 
cenário, o sistema elétrico brasileiro já funciona sob a égide do mercado e as 
parcerias públicos-privadas (PPP) exigem do MAB repertórios diferentes para o 
enfrentamento em cada hidrelétrica e no conjunto.     

Considerações finais

Embora se considere o ano de 1991 como marco para o estabelecimento do 
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), as mobilizações ante os pro-
jetos de exploração do potencial hidrelétrico, sobretudo na bacia do Uruguai, 
remontam ao final da década de 1970.

Inicialmente, o movimento contrário às barragens contou com a mediação 
de agentes tais como igrejas, sindicatos rurais e universidades. O início da década 
de 1980 condiz ainda com a estruturação do Partido dos Trabalhadores (PT), 
para o qual a questão das barragens também serviu como identificação para a 
mobilização. Assim, utilizando a linguagem da teoria dos movimentos sociais, 
tinha-se um cenário de oportunização política em que a luta pelas barragens re-
presentava um frame importante para a mobilização social.

As ações iniciais dos mediadores confluíram para o estabelecimento da 
Comissão Regional dos Atingidos por Barragens (CRAB) ainda em 1979. As 
lutas contra as UHEs Itá e Machadinho exigiram organização e repertórios mais 
sistemáticos e isso acabou por estruturar o movimento social tanto ideológica 
como praticamente. A assinatura do Acordo em 1987 pode ser entendida como 
o reconhecimento por parte dos gestores do sistema elétrico brasileiro de que a 
CRAB já se consolidara como representante legítima das populações atingidas. 

A reestruturação do setor elétrico, desde meados da década de 1990, acon-
teceu paralelamente à reestruturação do movimento social. O movimento que 
desde 1991 assumia uma escala nacional era desafiado por nova reconfiguração 
dos acionistas propositores das barragens em cada caso, reunindo o público e o 
privado e acentuando a questão socioambiental em contraponto com a questão 
econômica.

Nesse percurso, a mediação foi assumindo diferentes formas e direções. Os 
agentes que fomentaram o surgimento da CRAB acabaram assumindo posições 
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de parceria ante a gradual autonomia do movimento social. A CRAB, depois 
MAB, também passou a enfrentar desafios tanto na organização em escala nacio-
nal quanto a disputa pelo discurso e representatividade em cada nova hidrelétrica 
proposta. Em síntese, o desafio é seguir na mediação da questão hidrelétrica pro-
curando não só uma consciência ante os impactos dessas obras, mas a adequação 
dessa mediação não somente na perspectiva das barragens, mas congruente com 
os anseios e a qualidade de vida dessas populações atingidas.    
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Protesto contra a 
construção da barragem 

de Machadinho, 
na Eletrosul. Fotografia 

de Douglas Mansur.

Fonte:
Política Nacional de 

Direitos das Populações 
Atingidas por 

Barragens. MAB, 2013.



A comunidade quilombola Invernada dos Negros, localizada 
entre os municípios de Campos Novos e Abdon Batista/SC, é formada por 
descendentes de legatários da antiga fazenda São João. A referida propriedade 
pertencia ao fazendeiro Matheus José de Souza e Oliveira que em 1877 legou, 
através de um testamento, terras aos seus ex-escravizados e escravizados. Além do 
testamento, de serem herdeiros dos legatários, a comunidade se identifica pela 
ancestralidade “escrava”, pela opressão histórica sofrida e pela invisibilidade en-
frentada durante anos.

Há mais de 150 anos a permanência dos negros nesta comunidade rural é 
comprovada já que conhecemos uma carta de alforria datada em 20 de janeiro 
de 18661, na qual o tenente Matheus José de Souza e Oliveira e Pureza Emília 
da Silva, proprietários da fazenda São João, freguesia de Campos Novos, davam 
liberdade condicionada a Josepha (de nação, ou seja, africana), Margarida, An-
tonio, Damásia, Manoel, Domingos, Salvador, Inocência e Geremias. Segundo 
o documento, esses cativos estariam livres, porém, apenas após a morte de ambos 

1  Escritura Pública de Alforria disponível no Primeiro Tabelionato de Notas e Protestos da Comarca de 
Lages. Possuímos cópia do documento.

O legado e a luta pela terra na comunidade 
quilombola Invernada dos Negros

Lidiane Taffarel
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os senhores e se continuassem prestando “bons serviços”. A 
carta poderia ser revogada caso algum dos cativos prevari-
casse ou tentasse contra a existência dos seus senhores ou 
ainda em caso de “roubos, furtos e falta de respeito a eles 
senhores, ou mesmo má vontade em servi-los. Entenden-
do-se que aquele que cometer estas faltas, será considerado 
fora da carta”2.

Temos assim uma liberdade com condições, nas quais se garante a conti-
nuidade de servir aos senhores, bem como a carta podendo ser revogada se os 
fazendeiros entendessem que houve descumprimento. Se por um lado na carta, 
Matheus e Pureza elogiam os bons serviços prestados e a amizade, por outro, 
percebe-se o receio de que os escravizados pudessem não querer mais continuar 
trabalhando na fazenda ou até mesmo tentassem praticar algum ato de violência.

Já em 1877, ano em que faleceu, Matheus deixou um testamento doando 
terras aos libertos e escravizados, registrando que as terras não poderiam ser ven-

2  Escritura Pública de Alforria disponível no Primeiro Tabelionato de Notas e Protestos da Comarca de 
Lages. Possuímos cópia do documento.

Figura 1.
Localização da 

Invernada dos Negros.

Fonte:
Gered de Campos 

Novos: https://bit.ly/
Mapa-campos-novos-

sed-sc-gov.
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didas ou hipotecadas, devendo permanecer sempre “nas mãos” dos legatários, de 
geração a geração.

Deixo por meu fallecimento, não só aos escravos a quem já dei 
liberdade como que ainda se acham captivos por meu fallecimento 
e que ficarão livres pello último daquelle de nós que fallecer, a 
minha terça a qual lhes será dada em campos e terras lavradias 
dentro da invernada e na linha que divide com meu irmão João 
Antunes de Souza. Declaro que desses terrenos elles nunca por 
si nem por seus decendentes poderão vender – hypotecar e nem 
alhear por forma alguma; nem mesmo seja sujeito a inventário por 
morte de qualquer delles, visto como elles e seus decendentes são 
apenas uzufructuários, e assim irá passando de pais a filhos por 
morte daquelles que forem fallecendo3.

Percebe-se que assim como na carta de alforria, o testamento também con-
diciona a “liberdade” dos escravizados à morte dos dois fazendeiros. Em outro 
trecho do documento o fazendeiro ressalta que “ficão servindo a minha mulher 
e acompanhando-a até que ella queira4.

Outro detalhe que chama atenção é que ao se confrontar a carta de alforria 
de 1866 com o testamento de 1877, percebemos que neste último o fazendei-
ro mencionou que já tinha “libertado” três cativos (Margarida, Damazia e Joa-
quim) e os demais eram escravizados que seriam libertos após a morte de Pureza. 
No entanto, conforme a carta de alforria, Josepha, Manoel, Domingos, Salvador, 
Inocência e Geremias também já seriam libertos.

Para Eliane Taffarel (2019), isso reforça o debate sobre o sentido da liber-
dade:

A existência da liberdade também em testamento demonstra a fra-
gilidade da alforria condicionada e nos permite levantar mais al-
gumas hipóteses, como a de que a carta pode ter sido esquecida ou 
ignorada pelos senhores, mas também de que os escravizados não 
tiveram conhecimento da existência desse documento. Contudo, 

3  O testamento está descrito na Ação de Divisão de Terras – 1928; Tombo – 1278; disponível no Arquivo 
Municipal Dr. Waldemar Rupp.
4  O testamento está descrito na Ação de Divisão de Terras – 1928; Tombo – 1278; disponível no Arquivo 
Municipal Dr. Waldemar Rupp.
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importante destacar que através das fontes eclesiásticas não perce-
bemos uma mudança significativa na condição dos cativos da fa-
zenda São João após a alforria de 1866 (TAFFAREL, 2019, p. 54).

No entanto, é interessante observar que temos uma carta de alforria 22 anos 
antes da Lei Áurea e um testamento 11 anos antes da abolição, libertando os es-
cravizados mesmo que seja sob condições. Entendemos que esses documentos 
podem ter sido uma negociação do período escravista, pois não sabemos como 
era essa relação na fazenda São João. Além disso, vários autores têm apontado 
que a resistência na escravidão não se deu apenas por fugas ou rebeliões, mas 
também por negociações (TAFFAREL, 2020).

João José Reis e Eduardo Silva (1989), por exemplo, reforçam que havia 
negociação, pois ao lado da violência “havia um espaço social que se tecia tanto 
de barganhas quanto de conflitos” (REIS; SILVA; 1989, p. 7). Como o número 
de cativos na população era alto, os autores ressaltam que é possível duvidar que 
haveria estabilidade se ao lado da violência, ou o temor a ela, não tivesse negocia-
ções e sabedoria política. Essa negociação é chamada por Reis e Silva de resistên-
cia silenciosa e um dos aspectos dessa resistência era a briga dos escravizados em 
conseguir dos senhores um pedaço de terra em que pudessem plantar para a sub-
sistência e até mesmo para vender o excedente da produção, que era a chamada 
“brecha camponesa”, ou seja, uma margem de economia própria para o escravo 
dentro do sistema escravista. “A ‘brecha’ poderia interessar aos senhores como 
fator de redução dos custos de manutenção da escravaria ou como estratégia de 
controle social, mas seu tamanho – medido quer em tempo de trabalho, quer 
em espaço cultivado – era sempre objeto de disputa” (REIS; SILVA; 1989, p. 
8). Portanto, cedendo um espaço de terra aos escravizados e uma folga semanal 
para que trabalhassem nela, os senhores aumentavam a variedade de alimentos 
disponíveis para a escravaria numerosa e ainda diminuía as pressões resultantes 
da escravidão.

A carta de alforria e o testamento, como já frisamos, também representam a 
permanência dos negros na mesma fazenda há muitos anos, ainda nos “tempos da 
escravidão”, reforçando a identificação com o território e com o passado escravista.

Ana Lugão Rios (In: RIOS; MATTOS, 2005) constatou que algumas fa-
mílias pesquisadas por ela viveram uma experiência caracterizada pela extrema 
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mobilidade após a abolição, enquanto outras, por uma extrema estabilidade em 
uma mesma fazenda ou em fazendas na mesma localidade.  “Uma estabilidade 
mais que centenária em lugares que assistiram ao cativeiro de seus avós”. Rios 
também menciona as experiências de comunidades formadas logo após a Lei 
Áurea, também estáveis, formadas “exclusivamente por descendentes de escravos 
de uma mesma fazenda”.

Para Hebe Mattos, a questão de permanecer ou abandonar as antigas fazen-
das marcou as narrativas após a emancipação, pois havia a “mobilidade espacial 
como recurso de sobrevivência”. Segundo a autora, era a “realização do proje-
to camponês que informava as expectativas de liberdade dos últimos libertos” 
(MATTOS, in: RIOS; MATTOS, 2005, p. 113).

Rios e Mattos (2005) salientam que onde os laços de parentesco eram mais 
fortes, houve permanência nas fazendas. No caso da Invernada dos Negros o fato 
de ter sido formada uma família na fazenda São João pode ser um dos fatores 
de explicação da permanência dos legatários no local pós-emancipação. Através 
de registros eclesiásticos, Taffarel (2019) comprovou a relação familiar entre os 
legatários. Ela localizou o registro de batismo de Manoel, em que consta que o 
mesmo era filho de Josepha, escravizada de Matheus José de Souza e Oliveira. 
Segundo a autora, a africana era mãe também de Margarida e de Damásia Maria 
de Souza, sendo essa última, filha de Domingos de Souza (TAFFAREl, 2019) e, 
portanto, tem-se uma família na escravaria de Matheus.

Outro fator que contribuiu para a permanência desses legatários no local 
foi o testamento, doando parte do território aos libertos e escravizados. “A terça 
deixada por Matheus José de Souza e Oliveira proporcionou a permanência das 
famílias dos legatários nestas terras, onde filhos, netos e bisnetos estabeleceram 
relações de intergerações, com a memória voltada à origem, criando assim, um 
elo de continuidade” (VICENZI, 2011, p. 10). Inclusive, o testamento é consi-
derado pelos atuais herdeiros um marco. Muitos se referem que a “origem” da co-
munidade é em 1877, embora saibamos que é mais antiga (TAFFAREL, 2020).

Analisando o Inventário de 18775 percebemos que fica clara a partilha des-
tinando a parte dos escravizados e libertos. Inclusive, Joaquim Antunes, pai de 
Matheus, pede para rever a partilha destinada a Pureza, mas não questiona a dos 

5  Inventário de 1877, disponível no Arquivo Municipal Dr. Waldemar Rupp de Campos Novos, Tombo – 006.
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legatários. Porém, mesmo tendo recebido as terras em testamento e de forma que 
não poderiam ser divididas, em 1909 os legatários já sofreram questionamentos 
de fazendeiros vizinhos sobre as divisas das terras legadas, ou seja, pouco mais de 
30 anos após o testamento. Em 1928, por sua vez, teve início a Ação de Divisão 
de Terras que resultará na década de 1940 na maior perda de território, bem 
como no fracionamento das áreas legadas.

Esse artigo buscará compreender exatamente como ocorreu esse processo 
em que metade das terras ficou com o advogado, pelos honorários do mesmo, 
bem como as perdas ocorridas na sequência. Essas perdas das terras e as condi-
ções sob as quais a comunidade vivia refletem atualmente na luta pelo territó-
rio. Essa luta desencadeou a criação da Associação Remanescente do Quilombo 
Invernada dos Negros (ARQIN) em 2003 e a organização do movimento qui-
lombola na Invernada dos Negros, sendo perpassado por questões que envolvem 
identidade, o coletivo e a mobilização para suprir carências.

Essas carências são de ordem material, como falta de acesso a políticas pú-
blicas, moradias precárias, pobreza, falta de energia, perdas de terras, entre ou-
tras; mas também de ordem simbólica como a luta contra as desigualdades no 
tratamento das pessoas em relação a cor, contra o preconceito e a discriminação. 
Quando elaboramos a dissertação do mestrado em História pela UFFS (TAF-
FAREL, 2020) pudemos observar a relação interétnica, os conflitos sociais vin-
culados à questão da terra, assim também à luta camponesa, já que os quilombo-
las formam uma comunidade rural de Campos Novos e Abdon Batista. Trata-se 
de uma organização popular, de resistência.

Ação de Divisão de Terras (1928 – 1942)

Era 15 de fevereiro de 1928. Neste dia deu entrada uma petição na Co-
marca de Campos Novos, em que descendentes dos legatários do fazendeiro 
Matheus José de Souza e Oliveira no testamento de 1877 requeriam a divisão 
do território herdado. Mencionando o testamento, essa geração de herdeiros in-
formava que o testador Matheus José de Souza e Oliveira estabeleceu o estado 
de comunhão perpétua no referido imóvel, tanto entre os escravos como entre 
os seus descendentes.
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15º Que, entretanto, essa disposição testamentária que deveria 
prevalecer, como effectivamente prevaleceu e foi observada entre 
os primeiros legatários – os escravos deve ser havida como não es-
cripta em relação aos supplicantes, herdeiros, e legítimos succes-
sores daquelles.

16º Que assim sendo e não lhes convindo mais continuar com o 
estado de communhão em que, há mais de cincoenta annos, se 
acham, querem promover a divisão do immovel INVERNADA 
DOS NEGROS e formação de seus quinhões com a declaração 
de seus incontestáveis direitos6.

Além do pedido de divisão das terras, os descendentes dos legatários passa-
ram uma  procuração para o advogado Henrique Rupp Junior e ao comerciante 
Paulo Blasi para que os mesmos os representassem em qualquer juízo ou instân-
cia, inclusive podendo “louvar-se em peritos e agrimensores, requerer inventá-
rios e acompanhá-los até o final, prestar compromissos de inventariante, fazer 
exames, vistorias e arbitragens, apelar, agravar e embargar de qualquer despacho 
ou sentença, propor qualquer ação e acompanhá-la até o final (...)”.

Como essas informações constam em arquivo oficial e foi elaborado pelo 
advogado, há indícios de que nem todos sabiam o que estava acontecendo ou o 
que aconteceria. Henrique Rupp Junior era filho do coronel Henrique Rupp, 
um imigrante alemão, relativamente pobre quando chegou ao Brasil. Esse traba-
lhou como escrivão substituto no cartório de Curitibanos e “na década de 1880 
estabeleceu-se em Campos Novos, atuando como agrimensor, procurador de 
grandes fazendeiros e, rapidamente, foi nomeado titular do cartório municipal” 
(MACHADO, 2004, p. 102). Na década de 1890, e a partir das atividades men-
cionadas, Rupp se tornou um grande proprietário de terras, “adquirindo logo o 
título de coronel da Guarda Nacional”, conforme relata Machado. No período 
republicano foi vereador, juiz de paz, por muitos anos também superintendente 
municipal (prefeito) e deputado estadual (MACHADO, 2004, p. 102).

Segundo Raquel Mombelli (2009, p. 41), o filho advogado herdou do pai 
não apenas o capital econômico, mas também o político. “Foi três vezes deputa-
do estadual, fundou jornais e seus negócios se expandiram em torno de compra 

6  Ação de Divisão de Terras – 1928; Tombo – 1278; disponível no Arquivo Municipal Dr. Waldemar Rupp.
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e venda de terras”. O mesmo foi diretor da companhia Colonizadora Hanseática 
de Ibirama (SC), “onde comercializou 600 mil hectares de terras ditas ‘devolu-
tas’”. Segundo Mombelli, ele ainda teria relação com a Brazil Railway que provo-
cou expulsão de caboclos no Planalto Catarinense durante a construção da estra-
da de ferro São Paulo – Rio Grande, apontada como uma das causas da Guerra 
do Contestado (1912 – 1916). Observando os dois perfis, de pai e filho, bem 
como analisando-se que o arquivo histórico de Campos Novos é denominado 
Waldemar Rupp (que foi deputado) podemos entender a força política e econô-
mica que esta família teve e tem no município, bem como, de porque a partir de 
1928 os herdeiros da comunidade perderam metade do território herdado.

Essa ação iniciada em 1928 resultou na divisão do território da Invernada 
dos Negros. Em 15 de maio de 1939 saiu o auto da divisão, sendo o território 
dividido em 33 partes (quinhões). Destes, 32 eram para os descendentes dos 
legatários, com área de 1.248.000 metros quadrados cada, enquanto o “Quinhão 
No 33 separado para pagamento dos honorários, despesas e custas do processo a 
ser adjudicado ao Dr Henrique Rupp Junior, com a área de 39.936.000 m2 no 
valor de 99.840$000rs”7.

Portanto, percebe-se a grande área que ficou com o advogado, enquanto os 
herdeiros ficaram com pequenas áreas, visto que alguns ainda teriam que dividir 
o quinhão em mais partes, como nesses dois casos:

Quinhão No 20 dos condôminos – herdeiros ou sucessores de 
Hercília, netos da legatária Damásia, com a área de 1.248.000m2 
e valor 3.120$000; sendo que esses sucessores chamam-se Francis-
co, Antonio, Julia, Salvador, Maria, Matheus, Joana, Domingos, 
Cypriano; Quinhão No 21, dos herdeiros de Feliciana, netos do 
legatário Manoel, de nomes Manoel, Antonio, Domingos, Mar-
celino, Inacia, Joana, Arlindo, José e Maria Luiza, com a área de 
1.248.000m2 e valor 3.120$0008;

Porém, como não houve contestação, em 06 de abril de 1942 o juiz Ricarte 
de Freitas deu a sentença:

7  Ação de Divisão de Terras – 1928; Tombo – 1278; disponível no Arquivo Municipal Dr. Waldemar Rupp.
8  Ação de Divisão de Terras – 1928; Tombo – 1278; disponível no Arquivo Municipal Dr. Waldemar Rupp.
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JULGO PROCEDENTE a ação proposta e homologo a divisão 
do imóvel “Invernada dos Negros” ou de sua maior parte, com a 
área de 79.872.000 metros quadrados, pela qual coube, em qua-
tro partes distintas, ao advogado dos promoventes, Dr Henrique 
Rupp Junior, a área total de 39.946.000 metros quadrados, e a 
cada condômino, per capita ou por estirpe, conforme as folhas de 
pagamento constantes dos autos, a área de 1.248.000 metros qua-
drados, que hei por firme, boa e valiosa, para que produza os seus 
jurídicos e legais efeitos9.

Sendo assim, metade das terras ficou para o advogado e a outra metade foi 
dividida em quinhões para as famílias de herdeiros que integraram a ação. Pelas 
informações que constam no processo é perceptível que os descendentes de le-
gatários foram orientados pelo advogado e não se sabe se a parte que ficou com 
o advogado foi combinada entre as partes ou não. Os descendentes de legatários 
não eram letrados, ao contrário de Henrique Rupp Junior que era advogado, 
tinha força política e econômica, além de claro, conhecer perfeitamente as leis. 
Além disso, uma área de terras foi deixada fora do processo, a Invernada dos 
Bottini, de aproximadamente nove mil metros quadrados. Essa parte deixada 
“de fora” aparece na Ação de Divisão, bem como é explícito quando na sentença 
é mencionado “homologo a divisão do imóvel ‘Invernada dos Negros’ ou de sua 
maior parte”.

Em 2003, como já mencionamos, os moradores da Invernada dos Negros 
se organizaram para lutar por esse território e em 2004 um jornal local publicou 
as conclusões do Núcleo de Estudos sobre Identidade e Relações Interétnicas 
(NUER) que realizou o laudo antropológico da comunidade. O laudo apontava 
que mesmo que a ação mencione que a solicitação de divisão foi dos herdeiros, a 
relação entre os dois contratantes deve ser questionada.

Conforme relatam os herdeiros muitos não dominavam a escrita e 
poucos entendiam o que iria realmente acontecer. O processo foi 
liderado por um advogado de muito poder e influência na cidade, 
cujo carisma e posição permearam os desdobramentos da ação. 
Além disso, os marcos que o advogado utiliza como referência 
para realizar a demarcação e cercamento da área não foram indica-

9  Ação de Divisão de Terras – 1928; Tombo – 1278; disponível no Arquivo Municipal Dr. Waldemar Rupp.
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dos pelos herdeiros, mas por pessoas de fora, em geral, fazendeiros 
vizinhos às áreas, como aparece indicado no processo de Ação de 
Divisão. O advogado não considera na Ação de Divisão a área de 
terra legitimada por Matheus em 1875, com a justificativa de que 
a área ainda não tinha sofrido o Acórdão do Supremo Tribunal, o 
que retardaria o processo de Divisão das terras10.

Além disso, o valor cobrado pelos serviços do advogado chama a atenção. 
“E foi assim que o peixe grande foi engolindo os pequenos”, ressaltou dona An-
gelina Fernandes da Silva, primeira presidente da ARQIN.

Mas imagine!! Se no causo hoje conforme a gente vê, que a gente 
não lida com advogacia né, mas tem pessoas que (…) diz que um 
advogado não pode pegar uma causa e cobrar mais do que 20 ou 
30%, será verdade isso? Ele ganhou mais do que os escravos, de 
quatro escravos ele ganhou a parte maior ele tirou, sendo que um 
advogado ele não podia fazer isso. Inda mais que os escravos não 
sabiam nem ler, nem entendiam o que que era isso11.

Para dona Angelina o verdadeiro herdeiro das terras foi o advogado: “Ele, 
advogado, foi o melhor herdeiro porque ele ganhou a mais do que os herdeiros e 
ficou com as melhores terras”12. Percebe-se também a todo momento a menção 
de que os descendentes de legatários não sabiam ler, não tinham estudo e de que 
foram enganados (TAFFAREL, 2020).

Ao analisar-se as atas da ARQIN a partir de 2003, bem como documen-
tários desenvolvidos com moradores da comunidade, é possível entender como 
os descendentes de legatários perderam grande parte do território entre 1928 e 
a década de 1940. A quilombola Maria Luzia Lopes disse que os antepassados 
perderam as terras para o advogado porque eles “não tinham dinheiro” e “não 
tinham estudo né sabe como é que é, até a gente, até eu mesma podia ser logra-

10  “Descendentes de escravos querem reaver terras de testamento”. O Celeiro, edição de 03 de abril de 2004, 
p. 5-7. Arquivo Histórico Dr. Waldemar Rupp.  
11  Angelina Fernandes da Silva. Sua cor bate na minha. Direção: Elizamara Nilson e Paula Argenta Gar-
cia. Laboratório de Televisão Jornalismo Unochapecó. Projeto Experimental, 2005. Documentário (18:24). 
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=gm-WjcZwgvg         
12  Angelina Fernandes da Silva. Sua cor bate na minha. Direção: Elizamara Nilson e Paula Argenta Gar-
cia. Laboratório de Televisão Jornalismo Unochapecó. Projeto Experimental, 2005. Documentário (18:24). 
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=gm-WjcZwgvg

https://www.youtube.com/watch?v=gm-WjcZwgvg
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da hoje”13. O quilombola José Maria Gonçalves de Lima (Teco Lima), um dos 
presidentes da associação, reforça também os motivos pelos quais não ocorreu 
contestação da Ação de Divisão de Terras:

Hoje nós ficamos tristes em saber que em 1928 houve um proces-
so e que em 1940 não houve contestação e eu pergunto como teria 
contestação se naquela época as pessoas não tinham sequer a liber-
dade de vir até a cidade. Por isso, nós da comunidade de Invernada 
dos Negros pedimos justiça: justiça pelo sofrimento. Não estamos 
lutando apenas para conseguir as nossas terras, estamos lutando 
para conseguir o resgate da nossa história14.

Em suas manifestações o presidente ressalta também a falta de acesso à edu-
cação (no sentido escolar, de letramento), conhecimento de leis, entre outros 
aspectos que eram presentes para os negros15. Mesmo após a organização da co-
munidade, percebemos pelas atas que alguns não sabiam ler e escrever, portanto 
a situação que se encontravam os negros muitos anos antes reforça a diferença de 
discernimento do que estava acontecendo ou até mesmo de acesso à informações 
entre um advogado e os moradores da comunidade.

Historicamente esses moradores tiveram pouco acesso a direitos básicos, 
como saúde e educação, conforme constatou a historiadora Eliane Taffarel 
(2019):

A grande maioria dos óbitos ocorre sem assistência médica e gran-
de parte dos registros, conforme citação no final dos documen-
tos, é realizada por analfabetos. Diante da ausência do Estado que 
se omitiu em garantir cidadania a essa comunidade, percebemos 
através das fontes de nossa pesquisa, como a falta de acesso a esses 
direitos permitiu que os legatários e seus descendentes fossem ma-
nipulados pelos “homens da lei” nas ações de divisões de terra e na 
venda de araucárias (TAFFAREL, 2019, p. 139).

13  Maria Luzia Lopes. Sua cor bate na minha. Direção: Elizamara Nilson e Paula Argenta Garcia. Labora-
tório de Televisão Jornalismo Unochapecó. Projeto Experimental, 2005. Documentário (18:24). Disponível 
em https://www.youtube.com/watch?v=gm-WjcZwgvg     
14  Depoimento de Teco Lima. “Descendentes de escravos querem reaver terras de testamento”. O Celeiro, 
edição de 03 de abril de 2004, p. 5-7. Arquivo Histórico Dr. Waldemar Rupp.
15  Depoimento de Teco Lima. “Descendentes de escravos querem reaver terras de testamento”. O Celeiro, 
edição de 03 de abril de 2004, p. 5-7. Arquivo Histórico Dr. Waldemar Rupp.

https://www.youtube.com/watch?v=gm-WjcZwgvg
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Essa carência de direitos básicos, o preconceito com relação à comunidade 
e a invisibilidade, inclusive pelo Poder Público, continuou mesmo após a organi-
zação. Em uma das atas da ARQIN, a quilombola Menervina Garipuna salien-
tou que “o povo da cidade não enxergava nóis. Só quando era pra lograr, nunca 
pra ajudar”16. O que nos permite problematizar a exclusão que essas famílias so-
friam, a invisibilidade da Invernada dos Negros.

Temos que mencionar também que quando falamos em invisibilidade da 
comunidade local é importante destacar que a própria literatura de Santa Ca-
tarina por muito tempo abordou a presença do negro como pouco existente ou 
inexistente. A maioria das pesquisas sobre os descendentes de africanos no Sul 
do Brasil, de acordo com Ilka Boaventura Leite (1996), por muito tempo desta-
cava que o negro teve presença rara, inexpressiva ou insignificante. Ocorria uma 
visão simplificada do negro. Para a autora, ao analisar-se a literatura científica, 
percebe-se que o negro é invisibilizado. “Seja porque não intencionam revelar a 
efetiva contribuição destes, seja porque os textos vão se deter na sua ausência, na 
reafirmação de sua suposta inexpressividade” (LEITE, 1996, p. 41).

No entanto, os moradores da Invernada dos Negros se autodeclaram como 
negros e a comunidade negra rural foi reconhecida pela Fundação Palmares 
como Remanescentes de Quilombos em 2004. Isso, aliado a luta pela terra, per-
mitiu maior visibilidade no estado catarinense. 

Através das atas da associação também é possível perceber as carências que 
os moradores da comunidade enfrentavam. Novamente a fala de Menervina Ga-
ripuna, registrada em ata, aponta: “Muitos venderam a terra por quase nada, 
um porquinho ou coisa assim, só vinham da cidade enquanto tinha terra pra 
vendê”17. No documentário Sua Cor Bate na Minha, Maria Isolina Souza Neto 
faz uma declaração no mesmo sentido e que nos permite analisar a necessida-
de de sobrevivência da população residente na Invernada dos Negros na época: 
“O pessoal passava fome, se obrigava a vender. Vender… dar...”18. Assim temos a 
hipótese de que na falta de recursos, com dificuldades de se manterem, alguns 

16  Ata S/N da Associação da Invernada dos Negros, de 30 de novembro de 2003, p. 3, Livro 1.
17  Ata S/N da Associação da Invernada dos Negros, de 30 de novembro de 2003, p. 3, Livro 1.
18  Maria Isolina Souza Neto. Sua cor bate na minha. Direção: Elizamara Nilson e Paula Argenta Garcia. 
Laboratório de Televisão Jornalismo Unochapecó. Projeto Experimental, 2005. Documentário (18:24). Dis-
ponível em https://www.youtube.com/watch?v=gm-WjcZwgvg
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podem até ter vendido suas terras após o processo de divisão, mas para sobrevi-
ver. Através desse relato é possível pensar de que nesses casos receberam valores 
bem menores ao do mercado. Portanto, dessa ação de divisão, outras perdas vão 
ocorrendo, mas ligadas a esse momento.

O NUER constatou também que nem todos os legatários teriam concor-
dado com a ação de divisão iniciada em 1928, mas teriam sido coagidos. Além 
disso, haveria um desejo de regularizar as medições das terras herdadas para pro-
teger as expansões de ocupações de terceiros na área e por isso alguns teriam 
solicitado ajuda do advogado. Possivelmente estavam ocorrendo processos de 
grilagem. Como o território legado não era individualizado, e não havia possibi-
lidade de compra e venda, é possível que outras formas de apossamento pudes-
sem estar ocorrendo.

Além disso, essas terras da comunidade de uso comum eram vistas como 
atraso. Conforme explica Alfredo Wagner Berno de Almeira (2009) esses sis-
temas são considerados “obsoletos”, pois como não permitem a partilha ou o 
fracionamento que permitiria os indivíduos colocá-las no mercado para compra 
e venda, o uso comum da terra é entendido como “imobilizando a terra, na qua-
lidade de mercadoria no seu sentido pleno, e impedindo que se constitua num 
fator de produção livremente utilizado” (ALMEIDA, 2009, p. 41).

O autor explica que esses sistemas vêm dos processos de “desagregação e de-
cadência de plantations algodoeiras e de cana-de-açúcar”, ou seja, são anteriores 
a abolição e originam-se na fragmentação das grandes propriedades fundiárias e 
monocultoras. Muitas vezes tratava-se de terras tituladas, doadas formalmente 
ou abandonadas pelos antigos proprietários e já eram “incorporadas formalmen-
te ao mercado desde, pelo menos, a Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850, a 
qual dispunha sobre a medição, a demarcação e a venda das chamadas ‘terras de-
volutas do Império’” (ALMEIDA, 2009, p. 46-47). No entanto, o autor registra 
que este campesinato pós-plantation não realizou necessariamente a divisão da 
terra em parcelas individuais. A autonomia na ausência do antigo proprietário, 
proporcionava uma organização, cooperação e usos comum da terra, apontando 
para o acamponesamento dos ex-escravizados.

Esses segmentos de camponeses e seus descendentes passaram a se 
autorrepresentar e a designar suas extensões de acordo com deno-
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minações específicas atreladas ao sistema de uso comum. A noção 
corrente de terra comum é acionada como elemento de identidade 
indissociável do território ocupado e das regras de apropriação, 
que bem evidenciam, por meio de denominações específicas, a 
heterogeneidade das situações a que se acham referidas, a saber: 
terras de preto, terras de santo, terras de Irmandade, terras de pa-
rentes, terras de ausente, terras de herança (e/ou terras de herdei-
ros) e patrimônio (ALMEIDA, 2009, p. 48).

Os negros da Invernada viviam assim na área de terras doada pelo fa-
zendeiro, sem dividi-la, ligados por laços de parentesco, de identidade com 
o passado escravista e com costumes em comum. É por essas características 
inclusive que passa a ser considerada uma comunidade quilombola, mesmo 
não ter sido originada por “escravos fugidos”, o que tem a ver com a ressigni-
ficação após a Constituição de 1988, conforme veremos adiante.

Década de 1970:
contrato de compra e venda de pinheiros

Na década de 1970 ocorreu um segundo marco de perdas de terras na 
Invernada dos Negros, mas relacionado com a Ação de Divisão que relatamos 
anteriormente. Na esperança de recuperar as terras perdidas pelos familiares, 
descendentes desses acreditaram em novos agentes que chegaram a Campos 
Novos com a promessa de “ajeitar as terras”. Os mesmos foram identificados 
pelos herdeiros como representantes da sociedade civil e advogados19.

Esses agentes reuniram “uma quantidade incalculável de documentação 
pessoal e relativa às terras dos herdeiros”20, bem como teriam aberto um escri-
tório jurídico no centro de Campos Novos onde recolheram assinaturas, sen-
do inclusive muitas delas registradas em papéis em branco. Conforme relato do 
NUER, divulgado no jornal O Celeiro, esses agentes mandaram buscar herdei-

19  “Descendentes de escravos querem reaver terras de testamento”. O Celeiro, edição de 03 de abril de 2004, 
p. 5-7. Arquivo Histórico Dr. Waldemar Rupp.
20  “Descendentes de escravos querem reaver terras de testamento”. O Celeiro, edição de 03 de abril de 2004, 
p. 5-7. Arquivo Histórico Dr. Waldemar Rupp.



517

Lidiane Taffarel

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

ros em lugares distantes pagando todas as despesas no sentido de garantir a agi-
lidade do processo. Em pouco tempo, toda essa documentação levantada, bem 
como os agentes desapareceram.

 
Como resultado desse processo os herdeiros assistiram a derruba-
da de uma grande quantidade de pinheiros araucária sobre a terra 
que imaginavam ver regulamentada. O Contrato de Compra e 
Venda de Pinheiros legitima a retirada de aproximadamente 86 
mil pés de pinheiro, em média com mais de 60 centímetros de 
diâmetro, da parte da área herdada. Mas o problema não parou aí. 
Segundo contam os herdeiros, nunca ninguém recebeu nenhum 
valor correspondente à retirada das árvores de suas terras e no 
lugar da mata de pinheiros assistiu-se uma progressiva plantação 
de pinus e eucalipto que alterou profundamente a vida e o meio 
ambiente da área herdada. Muitos que testemunharam aquele 
momento fazem relatos emocionados e sentem-se completamente 
enganados. Outros nunca souberam o que aconteceu e esperam 
ansiosamente ainda hoje um esclarecimento.21

Segundo Raquel Mombelli (2009) isso representou mais perdas econômi-
cas, sociais, políticas e simbólicas, até porque a partir de 1970 se instalou na 
localidade uma empresa de celulose. A chegada da “firma” resultou na retirada 
de grande quantidade de Araucárias que predominavam na região e iniciou-se a 
plantação de pinus elliotis utilizado para a produção de celulose. Segundo Mom-
belli (2009, p. 43), isso provocou prejuízos ambientais, pois “muitos córregos e 
rios foram contaminados ou comprometidos pelos agrotóxicos utilizados. Em 
muitas épocas quase não há água para beber. A erosão esgotou o solo”. O que 
significa que também ocorreram prejuízos econômicos aos moradores. Essa re-
tirada dos pinheiros foi executada através do Contrato de Compra e Venda de 
Pinheiros Araucárias que relatamos.

Com as expropriações sofridas, os herdeiros ficaram com a área muito re-
duzida comparada com as terras originalmente legadas. Com essas perdas, uma 
grande quantidade de herdeiros migrou para outras regiões de Santa Catarina e 
de outros estados em busca de alternativas para sobrevivência22.

21  “Descendentes de escravos querem reaver terras de testamento”. O Celeiro, edição de 03 de abril de 2004, 
p. 5-7. Arquivo Histórico Dr. Waldemar Rupp.
22  “Descendentes de escravos querem reaver terras de testamento”. O Celeiro, edição de 03 abril de 2004, p. 5-7.
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Percebe-se assim que da década de 1940 aos anos 2000 os moradores vi-
veram de forma precária, com terras reduzidas, sem acesso a direitos básicos e 
abandonada pelos poderes públicos, assim como os negros no pós-abolição fo-
ram. O que restou a esse povo foi a organização e a luta deles mesmos para aces-
sar o que lhes foi negado.

Constituição de 1988 e o Movimento Quilombola

Desde o período da escravidão, assim como após a abolição até a contem-
poraneidade, as organizações negras são essenciais para enfrentar as desigualda-
des raciais. Os primeiros movimentos negros no Brasil tiveram como pauta em 
suas primeiras reivindicações, os direitos básicos negados ao longo do tempo à 
população negra.

Em 1988 quando a abolição completava 100 anos, é elaborada a nova 
Constituição brasileira, já que o país estava saindo de um período ditatorial. As 
discussões sobre patrimônio cultural e quilombo, resultaram, segundo Adel-
mir Fiabani (2008), no artigo 68 das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT). Segundo o referido artigo, “aos remanescentes das comunidades de 
quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade defi-
nitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”.

De acordo com Lourenço Cardoso e Lilian Gomes (2011), a Constituição 
de 1988 foi uma vitória para as lutas negras no Brasil. Antes disso ainda, na pre-
paração para o processo constituinte, em 1987, um dos pontos de pautas defen-
didos pelo Movimento Negro Unificado (MNU) era a proposta de uma norma 
que garantisse os direitos das comunidades negras rurais do Brasil.

Com a Constituição de 1988, segundo Márcia Motta (2006, p. 2-3), “pela 
primeira vez na história do país, a Carta Magna admitiu o direito à terra de des-
cendentes de cativo e ratificou a propriedade de suas posses”.

Não obstante, exatamente por permitir uma reforma agrária em 
migalhas, a Constituição consagrou políticas sociais compensató-
rias a partir daquilo que se convencionou chamar de judicialização 
da questão agrária. Significa dizer: para que os pobres do campo 
possam vir a ter a propriedade de suas posses é preciso que eles se 
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inscrevam na categorização de remanescentes de quilombos, bre-
cha possível para o alcance de um direito que lhe é historicamente 
negado (MOTTA, 2006, p. 3).

Por isso, a autora ressalta que aos poucos para consagrar tal direito cons-
truiu-se uma definição de remanescentes de quilombos que pudesse “abarcar 
parte da diversidade de ocupação de comunidades pobres, onde os elementos 
unificadores seriam o auto-reconhecimento e uma dada identidade étnica, cul-
tural e territorial” (MOTTA, 2006, p. 3). Ou seja, o termo “quilombo” passa a 
ser utilizado para as comunidades rurais, preferencialmente, com traços como:

1) ancianidade da ocupação e manutenção da memória coletiva 
circunscrita no espaço que deu origem à história da comunidade; 
2) pela ritualização das práticas culturais permanentemente ree-
laboradas que lhes dão caráter identitário e 3) pela ligação com a 
terra utilizando-a na agricultura e preservação do meio ambiente 
(MOTTA, 2006, p. 3).

Porém, o termo “remanescente” de quilombo não nasceu das comunidades 
hoje assim qualificadas e como no imaginário popular quilombo era formado 
por “escravos fugidos”, muitas dessas comunidades podem nem se identificar 
como tal. Ainda há o fato de que no período da escravidão quilombo era algo 
visto como crime e muitas podem não querer ser identificadas assim.

Conforme destaca Motta, muitas comunidades negras que hoje são re-
conhecidas como remanescentes de quilombos, tiveram acesso à terra, através 
de doação feita pelo antigo escravocrata aos ascendentes daquela comunidade. 
“Vale dizer: não foi a fuga o elemento definidor da comunidade, foi sua perma-
nência em áreas antes pertencentes a um fazendeiro. O que parece um detalhe 
torna-se uma questão de peso nos embates jurídicos para a consagração daquele 
direito” (MOTTA, 2006, p. 5).

É o que ocorreu com a comunidade negra de Campos Novos e Abdon 
Batista que é o que Motta denomina de remanescente de senzala, pois os as-
cendentes dos atuais moradores foram escravizados do fazendeiro Matheus de 
Souza e Oliveira, receberam as terras em doação, e permaneceram na localidade. 
Esses quilombolas não se identificavam por esse termo inicialmente, mas se re-
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conheciam como descendentes de escravizados, como negros e viveram opressão 
histórica.

Para Motta (2006), o artigo 68 é a “brecha negra em livro branco”. “É preci-
so reconhecer que sua aplicação é uma porta de entrada possível para a titulação 
de terras em comunidades pobres. No entanto, o artigo 68 é ainda assim, uma 
brecha e como tal, ela pode ofuscar ou limitar nosso campo de visão sobre a ques-
tão agrária no Brasil” (MOTTA, 2006, p. 8). Para a autora, assegurar o direito à 
terra aos hoje denominados remanescentes de quilombos é importante, porém, 
é “uma tímida solução para um problema ainda maior e menos visível: a concen-
tração fundiária do país” (MOTTA, 2006, p. 8).

Flávio Gomes (2018, p. 373) também reforça que o termo remanescente 
das comunidades dos quilombos foi utilizado oficialmente na Constituição de 
1988 e “foi se transformando numa definição abrangente e ao mesmo tempo 
operacional no sentido do reconhecimento dos direitos sobre a posse da terra e 
a cidadania”.

 Devido ao termo quilombo ser contraditório e ainda ser usado por aqueles 
contrários a titulação como “local de escravos fugidos”, há muitos questionamen-
tos impostos sobre as comunidades negras rurais, inclusive sobre a Invernada dos 
Negros que era/é questionada. Na luta pela retomada do território, em fontes 
analisadas entre 2003 e 2015, autoridades políticas e a empresa Iguaçú Celulose 
envolvida no conflito, questionavam, afirmando que no local não houve quilom-
bo. Assim, como também questionavam às vezes a existência de negros e mini-
mizavam a escravidão ocorrida em Santa Catarina (TAFFAREL, 2020).

Diante dessas situações, bem como, devido as disputas fundiárias existen-
tes no país apenas a Constituição Federal de 1988 não garantiu os direitos qui-
lombolas. Em 2001 foi aprovado o decreto 3.912, segundo o qual, para que um 
território fosse reconhecido como quilombola “era necessário comprovar que 
no momento da abolição, em 1888, as terras eram de fato ocupadas por quilom-
bos e que cem depois, no momento da aprovação da Constituição Federal em 
1988, elas ainda fossem habitadas por remanescentes dessas comunidades qui-
lombolas” (YABETA, 2015, p. 2). Devido as demandas dos movimentos sociais, 
foi promulgado em 20 de novembro de 2003 o decreto 4.887, que substitui o 
de 2001, a partir do qual “consideram-se remanescentes das comunidades dos 
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quilombos […] grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com 
trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com pre-
sunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica 
sofrida”.23

Para a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras 
Rurais Quilombolas (CONAQ),

o decreto concebe as comunidades quilombolas como territórios 
de resistência cultural dos quais são remanescentes os grupos ét-
nicos raciais que assim se identificam. Com trajetória própria, do-
tados de relações territoriais específicas, com presunção de ances-
tralidade negra relacionada com a luta contra a opressão histórica 
sofrida, esses grupos se autoidentificam comunidades de quilom-
bos, dados os costumes, as tradições e as condições sociais, cultu-
rais e econômicas específicas que os distinguem de outros setores 
da coletividade nacional24.

Ilka Boaventura Leite (2010) salienta que o decreto é inovador quando 
permite aos próprios grupos a autoatribuição. “Parte do pressuposto de que não 
cabe ao poder público, nem a nenhum pesquisador, imputar identidades sociais” 
(LEITE, 2010, p. 24). Esse dispositivo para a autora representa a possibilidade 
dos quilombolas entrarem na ordem jurídica e reivindicar.  

É especialmente neste contexto do Decreto 4.887, em 2003, que é criada 
a Associação Remanescente do Quilombo Invernada dos Negros (ARQIN) em 
Campos Novos e que ganha força o movimento quilombola. Através desse decre-
to, muitas comunidades tiveram conhecimento ou passaram a se perceber quan-
to quilombolas acessando o direito que constava na Constituição de 1988 que 
garantia a propriedade de terras às comunidades remanescentes de quilombos.

Segundo Fiabani (2008, p. 33), a expressão “movimento quilombola” apa-
rece nacionalmente após o conteúdo do artigo 68 ser conhecido. Para ele, tal 
movimento pode ser definido como “um movimento de camponeses com ascen-
dência africana, em situação de conflito agrário, que resistiu ao longo do tempo 

23  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm
24  Manifesto Pelos Direitos Quilombolas. Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras 
Rurais Quilombolas (CONAQ). In: ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de (Orgs).[et al]. Cadernos de 
debates Nova Cartografia Social: Territórios quilombolas e conflitos. Manaus: UEA Edições, 2010.
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e, atualmente, exige a regularização do território onde a comunidade fez sua his-
tória, baseado em critérios étnicos culturais”.

 Bárbara Oliveira Souza visualiza o movimento quilombola pelo viés dos 
Novos Movimentos Sociais, sendo assim, uma mobilização pautada na coletivi-
dade e com ações baseadas em critérios subjetivos, comunitários e identitários. 
Segundo a autora, o movimento quilombola portanto, se constitui por aspectos 
culturais e sociais, além dos econômicos (Souza, 2008, p. 111).

Os fundamentos dos movimentos sociais se baseiam em pressio-
nar o estado para que este produza, forneça e garanta políticas que 
ajudem a suprir as carências que originalmente levaram à mobili-
zação social daqueles que compõe o movimento. Nesse contexto, 
percebo que o movimento quilombola se constitui como agente 
de pressão social, que mobiliza o Estado para efetivar respostas às 
suas demandas (SOUZA, 2008, p. 112).

Concordamos com Souza, visto que a comunidade Invernada dos Negros 
conquistou as primeiras políticas públicas a partir do momento que se organi-
zou e se mobilizou. Por outro lado, a comunidade quilombola de Campos No-
vos se mobilizou de forma mais organizada a partir de 2003, quando é assinado o 
decreto conforme já mencionamos. Assim, foi através da oportunidade política, 
da estrutura do Estado daquele momento, que o movimento se constituiu. Para 
a teoria da Mobilização Política “as instituições políticas têm forte influência 
sobre as formas e os focos dos movimentos” (GOHN, 2002, p. 101).

Além disso, “a teoria da Mobilização Política reintroduziu a psicologia so-
cial como instrumento para a compreensão dos comportamentos coletivos dos 
grupos sociais” (GOHN, 2002, p. 73). A mesma busca entender a identidade 
coletiva dos grupos e a interação com sua cultura. Portanto, conforme Gohn, 
a Mobilização Política se aproximou da teoria dos Novos Movimentos Sociais.  
“Coehn e Arato (1992) já haviam afirmado que […] MP e NMS não eram ne-
cessariamente incompatíveis, porque, em parte, ambas contam com característi-
cas-chave da sociedade civil” (GOHN, 2002, p. 73). Em nosso entendimento, 
o movimento quilombola que se organiza em Campos Novos, com a formação 
da ARQIN, trata-se de um movimento social que pode ser entendido pelos dois 
paradigmas.
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Na década de 1970 já havia algumas lutas localizadas em comunidades ne-
gras rurais, porém, a partir da década de 1980 a luta por direitos associada à pos-
se da terra, fez ressurgir no Brasil o Movimento das Comunidades Negras Rurais 
ou movimento quilombola nos estados do Maranhão e no Pará. No entanto, 
em nível nacional apenas em 1995 é que o movimento se organiza, trazendo 
a questão da identidade como um elemento central de suas lutas. Em 1995 foi 
realizado em Brasília o I Encontro Nacional de Comunidades Negras Rurais e 
em 1996 foi criada a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades 
Negras Rurais Quilombolas (CONAQ).

Cardoso e Gomes (2011) comentam que há uma tendência do movimento 
quilombola tanto nacional (CONAQ), quanto estaduais, buscar a autonomia em 
relação ao Movimento Negro Unificado (MNU), apesar de ambos fazerem parte 
do mesmo contexto de lutas pelos negros no país. Isso teria duas explicações:

A primeira liga-se ao fato de este grupo étnico ter uma pauta es-
pecífica, qual seja, a luta por território para grupos que estão em 
sua maior parte no meio rural, sendo necessário construir um mo-
vimento que atenda a essas especificidades. A segunda explicação 
está relacionada ao temor de que o movimento quilombola ficasse 
subsumido à ampla pauta do movimento social negro, sendo tu-
telado demais, fazendo com que os quilombolas ficassem subme-
tidos a uma agenda e pauta definidas pelos movimentos sociais 
negros (CARDOSO, GOMES, 2011, p. 11).

É perceptível na comunidade da Invernada dos Negros o apoio do MNU 
no início da luta pelas terras, mas que após, há uma afirmação do movimento 
quilombola, considerando o período de 2003 a 2015, em que analisamos as atas 
da associação.

Após perdas de terras com o final da divisão em 1942, perdas de pinheiros 
e problemas econômicos na década de 1970 e nas evidências de continuidade de 
expropriação diante das condições em que viviam, a comunidade se organizou 
após 2003, com apoio do NUER, para reivindicar suas terras novamente. Na 
década de 1980 quando se discute e entra em vigor a nova constituição, os des-
cendentes de legatários viviam sem água potável, moradias precárias, enfim, sem 
condições dignas de vida. Alguns direitos e melhorias só vão chegar até a comu-
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nidade a partir de 2003, evidenciando que somente com resistência e luta é que 
as populações negras, populações quilombolas, alcançam cidadania.

Considerações finais

A quantidade de fontes deixadas pela comunidade Invernada dos Negros 
é algo a ser frisado: ações de processos que envolvem o território, atas da asso-
ciação, registros de batismo, casamento e óbito, documentários, jornais, entre 
outros. Essas fontes nos permitem entender o atual conflito que envolve os mo-
radores da localidade na luta pelo seu território. Permite perceber o quanto as 
políticas públicas aos negros foram deixadas de lado no Brasil, desde a Lei Áurea 
que em uma lei muito curta aboliu a escravidão, deixando os ex-escravizados a 
própria sorte. O analfabetismo na Invernada dos Negros, por exemplo, é apon-
tado pelos atuais descendentes de legatários como um fator que contribuiu para 
que o advogado “lograsse” os ascendentes na ação iniciada em 1928.

A perda de terras que se desenhou historicamente pelos descendentes de 
legatários, assim, são ocasionadas pelo desconhecimento dos procedimentos ju-
rídicos, relativos a posse, permitindo que terceiros (principalmente o advogado) 
conduzissem o processo. Além deles terem o testamento registrado em cartório 
que lhes garantia o direito ao território, eles ainda tinham direito de posse depois 
de tanto tempo ocupando aquela área. Além disso, as perdas posteriores de terras 
que incluem as possíveis vendas, entendem-se que é por questão de sobrevivên-
cia. Não se pode julgar esses moradores e sim compreender o processo histórico 
que envolve, que inclui a invisibilidade, a falta de informações, o analfabetismo, 
a falta de condições de vida digna.

Em uma das audiências públicas que tratava sobre a luta pela titulação do 
território quilombola, Teco Lima fez um pronunciamento que evidencia a situa-
ção da comunidade. Ele destacou que os quilombolas viviam no local há muitos 
anos mesmo sendo abandonados pelos poderes públicos.  “Mesmo sendo expro-
priadas as nossas terras, naquele pedacinho pequeno, nosso povo continua lá 
(…). Até poucos dias, não tinha casa para morar, não tinha casa para se viver lá 
dentro25.

25  LIMA, José Maria Gonçalves de. Pronunciamento em audiência pública realizada em 08 de março de 
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Portanto, essas fontes demonstram esse abandono, mas também apontam 
a resistência dos legatários e das gerações posteriores neste mesmo lugar. Da 
escravidão ao tempo presente. Mesmo diante do abandono, das faltas de con-
dições e de alguns se obrigando a procurar emprego fora da comunidade, ou-
tros permaneceram. Até que em 2003 se organizam em uma associação e lutam 
até hoje pela reconquista do território legado pelos ancestrais em 1877 e que já 
habitavam há mais tempo.

Essa organização ocorreu em um contexto em que políticas públicas a po-
pulações negras e quilombolas ganham destaque. Em 2003 é assinado o decreto 
que aponta quem são as comunidades quilombolas brasileiras. Em 2004 é lan-
çado o Programa Brasil Quilombola com uma série de políticas públicas e que a 
Invernada dos Negros teve acesso. Assim, apesar de alguns direitos já estarem na 
Constituição de 1988 e do movimento quilombola se organizar nacionalmente 
a partir de 1995, na comunidade negra de Campos Novos e Abdon Batista isso 
vai iniciar em 2003. Ponderando é claro, que isso não nega a resistência histórica 
dos negros no espaço legado em 1877 e que foi marcado pela escravidão dos 
ancestrais.
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O cemitério da Invernada do 
Negro é um lugar de memória 
da comunidade e comprova 
a permanência dos negros 
naquele espaço por gerações. 
Em 2003 foi tombado como 
Patrimônio Histórico e 
Cultural de Campos Novos, 
sem diálogo com os moradores.

Fonte:
Lidiane Taffarel.



A história da comunidade quilombola Invernada Paiol de Telha 
diz bastante sobre as injustiças que se abatem sobre a população negra no meio 
rural brasileiro. Diz também sobre modos de engajamento em prol dos direitos 
pela terra por parte de homens e mulheres quilombolas. O grupo, formado por 
descendentes de africanos e afro-brasileiros libertos que receberam as terras da 
Invernada como herança na segunda metade do século dezenove, foi definitiva-
mente expulso das mesmas na década dos anos 1970. Os fatores que culminaram 
na expropriação dessas famílias fazem parte de uma trama tecida por grupos he-
gemônicos ligados aos poderes locais e regionais no fomento ao agronegócio e à 
territorialização imigrantista na região, incluindo órgãos públicos do Judiciário 
e do Executivo do Estado do Paraná. Trata-se, portanto, de um movimento or-
questrado sob o amparo da lei e dos poderes do Estado, bem como dos interesses 
de setores a ele coadunados, que tenderam a privilegiar estrangeiros europeus aos 
africanos na diáspora através do esbulho e da grilagem.

Por isso, Paiol de Telha encerra essa relação entre injustiça sofrida por um 
povo e o escamoteamento dos seus direitos diante do sistema de justiça do Esta-
do. Esse abismo entre o campo do direito e o anseio por justiça de homens e mu-

A Forma Jurídica e a Forma Retomada:

engajamentos de luta pela terra em uma comunidade 
quilombola paranaense (Invernada Paiol de Telha)

Rafael Palermo Buti

XXI
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lheres comuns marca a relação assimétrica dos povos e comunidades negras no 
Brasil com o Estado Nacional, conformando processos de desterritorialização e 
a desigualdade fundiária a qual vivemos. Diante da opressão histórica, Inverna-
da Paiol de Telha resiste. Os fatores que incidiram na possibilidade de homens 
e mulheres retornarem às terras foram determinados por lutas e contestações 
constantes ao longo de mais de um século. 

Os modos nos quais essas lutas se efetivaram conformam dois tipos de en-
gajamentos pelo retorno às terras: de um lado, o que eu chamo de forma jurídica, 
categoria aqui proposta para abarcar ações dos sujeitos no universo jurídico do 
Estado, como dimensão importante para a compreensão dos modos locais de 
reivindicação dos direitos e busca por justiça. Trata-se de uma inspiração que 
tem lastro na reformulação das agendas de pesquisa sobre história social da es-
cravidão no Brasil a partir dos anos 1980, quando o universo jurídico e o campo 
da justiça, por constituírem-se importantes fóruns de ação política dos sujeitos 
e das relações de poder em jogo, passaram a adquirir centralidade metodológica 
enquanto fontes de pesquisa (GRINBERG; PEABODY, 2013, LARA 1995). 

Nesse sentido, a forma jurídica pretende incluir o direito nas análises so-
bre as estratégias de luta pela terra engajadas por homens e mulheres quilom-
bolas, tomando “como premissa básica a elaboração da história do direito a 
partir de seus atores principais e suas relações sociais, como advogados, juristas, 
juízes e aqueles agentes que, por diversas razões, se envolveram com a justiça” 
(GRINBERG; PEABODY, 2013, p. 9). Pela forma jurídica é possível descrever 
estratégias de resolutividade diante de situações e problemas vividos pelas pes-
soas no cotidiano, além de mapear as assimetrias e injustiças inerentes às relações 
de poder em questão. Trata-se de uma proposição conceitual que pode abarcar 
diferentes contextos quilombolas.

De outro lado está a forma retomada: conceito proposto por Daniela Alarcon 
(2013) como modo de descrever as ações políticas de retomada de terras engajadas 
desde os anos 1970 pelos povos indígenas no Brasil (BICALHO, 2010, BRASI-
LEIRO, 2006, BABAU, 2019). As retomadas de terras consistem na reocupação, 
mediante ações criativas e arriscadas, dos territórios tradicionais usurpados como 
forma de afirmar a presença, historicidade e ancestralidade do grupo em relação 
aos seus lugares e ambientes de vida, garantir direitos negados e pressionar o poder 
público para os processos de reconhecimento formal e regularização fundiária. 
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Esses dois tipos de engajamento se entrelaçam nas experiências históricas de 
homens e mulheres da Invernada Paiol de Telha em vistas a recuperação de suas 
terras. Tomando como referência registros documentais, bibliográficos e etnográ-
ficos1, o presente artigo pretende trazer aspectos desses engajamentos, como for-
ma de mostrar a gênese dos movimentos pelos territórios quilombolas no Paraná 
diante de um histórico de violência e exclusão. Veremos que os mecanismos de 
expropriação do grupo têm raízes profundas nos pressupostos colonialistas que, 
escravizando africanos, desprezando a presença negra e promovendo europeus 
para o alargamento das fronteiras agrícolas, constituíram um projeto de nação 
que nega a existência de africanos e afro-brasileiros no Paraná. Na contramão des-
se projeto estão os homens e mulheres da Invernada Paiol de Telha, que podemos 
considerar importantes engajadores da luta quilombola no sul do país, modelan-
do a emergência do movimento social quilombola neste Estado.

Terra grilada pelo Direito:
uma ação de usucapião

Em 02 de junho de 1983, Narcisa Borges e seus irmãos, representados pelos 
advogados Edgard e Edno Arruda, contestavam uma ação de usucapião movida 
pela Cooperativa Agrária Mista Entre-Rios sobre as terras da Fazenda Invernada 
Paiol de Telha, conhecidas como “Fundão”. À época localizada nos limites fun-
diários do então município de Guarapuava2, centro-sul paranaense, a fazenda 
objeto de usucapião remetia à herança deixada 117 anos antes por uma senhora 
de nome Balbina Francisca de Siqueira a quatorze homens e mulheres por ela 
mantidos no cativeiro até o seu falecimento, incluindo a avó de Narcisa, Rita, 
africana de “nação” (HARTUNG et all, 2008).

A abertura do processo de usucapião por parte da Cooperativa Agrária se 

1  Entre 2007 e 2008, atuei como pesquisador colaborador do Relatório Antropológico de caracterização his-
tórica, econômica e sociocultural da Comunidade Quilombola Invernada Paiol de Telha, este, um dentre os 
documentos do processo administrativo de regularização fundiária da comunidade junto ao Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária do Paraná (INCRA/PR). O número do Processo junto ao INCRA/
PR é 54200.001727/2005-08. Entre 2008 e 2009 fiz pesquisa de campo para subsidiar minha dissertação 
de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina. 
Ver Hartung et all 2008 e Buti 2009. 
2  Em decorrência de processos de desmembramento e criação de novos municípios na antiga área de abran-
gência de Guarapuava, as terras estão hoje localizadas no município de Reserva do Iguaçu-PR
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deu no ano de 1981. Eram os réus da referida ação “os sucessores do escravo He-
ledoro e Outros”. Segundo Edison Sanches, advogado da empresa que assinava 
nos autos, entre 1973 e 1974, 90% dos herdeiros dos “ex-escravos” haviam ven-
dido os direitos de posse das terras a um delegado de Guarapuava de nome Oscar 
Pacheco dos Santos. Este teria, em setembro de 1974, transferido à Cooperativa 
Agrária Mista Entre-Rios Ltda “todos os direitos de posse que já exercia sobre 
o imóvel adquiridos através das escrituras sobreditas, transferência ou cessão 
essa que fez através da escritura pública outorgada naquela data” (AUTOS DO 
PROCESSO n. 136/86, p. 05).3 

Sanches informava também que em outubro de 1975 a Agrária já havia 
adquirido “os direitos possessórios de todos os remanescentes que mantinham 
posse no imóvel, os quais se retiraram da terra e lhe transferiram as posses, de 
sorte que, nessa época, [...] passou a ter posse integral da fazenda” (Idem, p. 07). 
Ao adquirir a posse de um delegado que teria adquirido dos herdeiros, a Agrária, 
“plasmada nos direitos hereditários”, ajuizou no ano de 1981 a ação de usucapião 
contra os “sucessores do ex-escravo Eleodoro e Outros”. 

Dois anos depois da abertura do processo, Narcisa e seus irmãos se opu-
nham judicialmente à ação alegando que a mesma fosse julgada improcedente, 
visto jamais terem cedido ou transferido seus direitos hereditários sobre as mes-
mas. Oito dias antes da contestação de Narcisa, em 26 de maio de 1983, outra 
herdeira contestava a ação. Na ocasião, Maria Luiza Abibe e suas filhas menores, 
declarando-se “sucessoras do ex-escravo Ignácio”, alegavam não terem vendido 
ou cedido seus direitos hereditários na Invernada a nenhum daqueles que se in-
titulavam compradores. Por esta razão contestavam o argumento judicial posto 
pelo advogado da Cooperativa Agrária. Assim pediam que a ação fosse julgada 
improcedente (HARTUNG et all 2008).

Estranhamente, além das famílias de Narcisa e Maria, contestava a ação o 
próprio delegado e mencionado nos autos como o comprador dos direitos pos-
sessórios dos herdeiros: Oscar Pacheco dos Santos. O argumento posto por seu 
advogado, João Cunha, reforçava a tese de que a ação movida pela Agrária não 
preenchia os três requisitos básicos a serem cumpridos para os fins de usucapião: 

3  As citações deste processo se referem aos Autos do Processo no 136/86, Ação de Usucapião movida pela 
Cooperativa Agrária Mista Entre Rios Ltda. sobre a área designada Invernada Paiol de Telhas.
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a posse contínua, exclusiva e pacífica das terras. Segundo o advogado, à época 
“vários descendentes dos escravos ainda residiam na área”, não tendo negociado 
seus direitos. Deste modo a posse não seria exclusiva e pacífica pois “somente 
uma parcela dos herdeiros teria vendido seus quinhões”, tendo a Agrária “mali-
ciosamente se apropriado dos quinhões hereditários dos herdeiros que não ven-
deram seus direitos” (AUTOS DO PROCESSO n. 136/86, p. 277-278).

Inesperadamente, em agosto daquele mesmo ano de 1983, Narcisa, atra-
vés de seu advogado-procurador, desistiu da contestação. No dia seguinte, Maria 
Luiza Abib e suas filhas fizeram o mesmo: sem maiores motivos, as netas dos 
libertos Rita e Ignácio não reivindicavam mais as terras da Invernada pelos ca-
nais da justiça comum. Simplesmente desistiram da contestação. Segundo análi-
se posterior do processo feita pelo advogado e assessor jurídico do grupo, Dimas 
Salustiano (SILVA 1997), o que estranha é o fato de as contestantes não terem 
sequer aguardado o julgamento de suas solicitações. Em 18 de agosto de 1983 
as desistências da contestação foram homologadas pelo juiz, publicadas no dia 
22 de agosto, e comunicadas ao advogado e procurador da Cooperativa Agrária.

Ambas as desistências vigoraram em conformidade com os trâmites legais, 
não fosse outro documento, datado de 22 de setembro, que dá indícios das ra-
zões pelas quais Narcisa e Maria Luiza deixaram o processo. Trata-se do pedido 
de impugnação da contestação contra a ação da Cooperativa movida pelo Esta-
do do Paraná assinada pelos próprios advogados Edgard e Edno Arruda (HAR-
TUNG et all 2008). Ou seja, os advogados que representavam Narcisa e seus 
irmãos no processo de contestação à ação de usucapião solicitavam a impugnação 
da mesma.

Outros dois detalhes indicam vícios do processo judicial. O primeiro é o 
fato de a petição do pedido de impugnação da contestação não ter sido assinada 
pelos referidos advogados (como era de se esperar), mas por Edison Sanches, 
advogado e procurador da Cooperativa: ou seja, por uma das partes envolvidas 
e interessadas. O segundo diz respeito ao nome do juiz responsável por julgar a 
impugnação movida: José Amoriti Trinco Ribeiro, à época juiz de Direito da 1ª 
vara Cível de Guarapuava. José Amoriti era filho de João Trinco Ribeiro, este, 
apontado pelos herdeiros como responsável por ludibriar os moradores da Inver-
nada e falsificar assinaturas no processo que culminou na transferência da posse 
para Oscar Pacheco dos Santos, conforme veremos mais adiante.



534

A Forma Jurídica e a Forma Retomada: engajamentos de luta pela terra...

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

Em 29 de março de 1989, o caso foi julgado pelo poder judiciário em 1ª Ins-
tância na Comarca de Pinhão, como favorável à Agrária. O juiz da sentença, José 
Fagundes Cunha, julgou “procedente o pedido contido na demanda, para decla-
rar o domínio da área em favor da Cooperativa Agrária Mista Entre Rios Limi-
tada” (AUTOS DO PROCESSO n. 136/86, p. 801). Contrariando os contes-
tantes, o julgamento foi fundamentado nas provas mostradas por “testemunhas 
confrontantes”, que afirmavam que “todas as famílias que ali residiam cederam 
seus direitos a Oscar ou a Autora, de forma pacífica e sem qualquer incidente”. 
Elas informavam “que a Autora adquiriu os direitos de todos os herdeiros conhe-
cidos e que estavam na posse” (Idem, p. 799), muito embora “uma das testemu-
nhas [de defesa dos herdeiros] afirma que foi retirada da área, e outra que ouviu 
comentários de que a violência fora utilizada para retirar posseiros do local”. Po-
rém, absolutamente nenhum desses argumentos pesou contra a Agrária. O vere-
dicto final foi dado em outubro de 1991 pelos juízes Duarte Medeiros e Mendes 
Silva, no Tribunal de Alçada do Estado do Paraná, com ganho de causa à Agrária, 
a despeito das irregularidades e vícios jurídicos que marcaram o processo.

O patrimônio de uma africana de nação
no Paraná do século XIX

A ação de usucapião traz dimensões importantes sobre a história fundiária 
do Paraná: descendentes de homens e mulheres escravizados são retirados de suas 
terras através de um processo judicial com indícios de vícios jurídicos e transações 
de compra e venda de direitos possessórios suspeitas envolvendo membros dos 
poderes locais. O final dessa batalha judicial conhecemos: sob o amparo de uma 
legalidade mancomunada com os setores hegemônicos, a fazenda Invernada Paiol 
de Telha, território tradicional dos libertos legatários e seus sucessores, se transfor-
ma em propriedade daquela que se constituía, à época, como uma dentre as maio-
res produtoras de trigo do Brasil. Trata-se de um caso típico onde o poder público 
é submisso aos interesses dos empresários do agronegócio, resultado também da 
discriminação racial histórica sofrida pelos negros junto a sociedade envolvente.

A partilha dos bens de Balbina Siqueira, embora tenha sido feita após a 
abertura do seu Inventário no ano de 1866, foi um desdobramento do testa-
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mento de seu marido, Manoel Ferreira dos Santos, falecido em 1852.4 Nasci-
dos na primeira década do século dezenove, Manoel e Balbina eram naturais da 
freguesia de Palmeira, município de Curitiba. O casal se fixara nos campos de 
Guarapuava, onde fizeram fortuna com pecuária. Morreram sem deixar filhos. 
Por ter sido batizada na freguesia de Palmeira, certamente Rita, a avó de Narcisa, 
acompanhara seus senhores no estabelecimento destes aos campos de Guarapua-
va, servindo-lhes no cativeiro por boa parte de sua vida.

Informações sobre Rita são encontradas no Rol dos Paroquianos de 1842, 
documento que traz dados sobre o plantel de escravos de Manoel e Balbina 
(HARTUNG et all, 2008). À época, além de Rita, com 16 anos, eram escra-
vizados pelo casal: Henrique, Heleodoro, Manoel, Dinna e Libânia. Seis anos 
mais tarde Rita casar-se-ia com José, outro dos raros escravizados estrangeiros 
que viviam nos Campos de Guarapuava e que seria incorporado ao plantel do 
casal. José era de “Angola”, tendo sido batizado na África. Vemos, portanto, que a 
mulher e irmãos que entraram em 1983 com um pedido de contestação da ação 
de usucapião movida pela Agrária sobre as terras que sua avó recebera de herança 
são descendentes de um casal de africanos trazidos para o Brasil através do tráfico 
transatlântico no século dezenove. Em suma, tratava-se de uma herança legada 
também aos nascidos em África.

Não era comum africanos escravizados comporem os plantéis de escrava-
rias nas fazendas e campos do Paraná. Ao contrário das regiões voltadas ao mer-
cado agroexportador (como o Nordeste açucareiro, com número de africanos 
perfazendo dois terços da população), às relativas ao abastecimento interno, 
como o sul do país, dispunham em maior medida à classe senhorial os homens 
e mulheres escravizados nascidos no Brasil, os assim referenciados “crioulos” 
(SCHWARTZ 1988, GUTIERREZ 2006). Este era o caso do município de 
Castro, maior jurisdição municipal do Paraná nos séculos dezoito e dezenove, 
formada pelas freguesias de Ponta Grossa, Jaguaraíva, Tibagi e Guarapuava 
(FRANCO NETTO 2005). Nos anos 1830, neste município “residia a mais 
avultada população cativa do território do atual estado do Paraná [...] perfazen-
do 27% do total de sua população” (HARTUNG et all 2008 p.51). A pecuária 

4  Conforme informações arroladas no Testamento de Manoel Ferreira dos Santos. Arquivo de notas do 
Cartório Gouveia. Livro 8, fls. 3v-6 Bairro do Pinhão, Freguesia de Guarapuava, 2 de abril de 1851.
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estava no centro da concentração populacional cativa, uma vez que o criatório 
de animais e o tropeirismo respondiam pela principal atividade agregada ao tra-
balho escravo na região. Este era o caso do casal luso-brasileiro Manoel e Balbina 
Siqueira, que contava nos anos 1850 com um total de 16 escravizados. 

Ao contrário de Rita e José, estrangeiros de “nação” e “Angola”, outro ca-
sal do plantel de Manoel e Balbina, Heleodoro e Feliciana, eram “crioulos”. 
Heleodoro (nominado antecessor dos réus no processo de usucapião movido 
pela Agrária) foi também batizado na freguesia onde nascera seus senhores, em 
Palmeira. Como a africana Rita, Heleodoro certamente acompanhara o estabe-
lecimento de Manoel e Balbina nos campos de Guarapuava, servindo a família 
Siqueira até o falecimento de ambos.

O testamento de Balbina informava que “a invernada denominada Paiol 
de Telha” estava localizada na “fazenda Capão Grande, principia[ndo-se] desde 
o Portão até o Rio da Reserva”. Tanto a Invernada quanto as “terras e culturas 
nela existentes”, passavam a pertencer, segundo o documento, “a todos os escra-
vos […] e às suas famílias, para nele morarem, sem nunca poderem dispor, visto 
como fica patrimônio dos mesmos”. O direito às referidas terras contemplava, na 
ocasião, 14 dos 16 homens e mulheres que, por diferentes trajetórias impostas 
pelas dinâmicas do escravismo transatlântico e interprovincial, estavam juridica-
mente condicionados a servir o casal.

A herança de terras como legado testamental deixada pela classe senhorial 
às escravarias é, embora não raro, algo incomum na história fundiária e da escra-
vidão brasileira, marcada pela privação do acesso e do direito à regularização das 
terras aos milhões de africanos e afro-brasileiros na diáspora. Como objeto de 
outrem, juridicamente o escravizado não tinha direito a propriedade. A liberda-
de jurídica dificilmente era acompanhada da possibilidade efetiva de regulariza-
ção das terras por parte da população negra, ainda que dispositivos permitissem 
formas costumeiras de territorialização e posse.

Nem mesmo a desarticulação do sistema escravista implicou a formação 
e o reconhecimento de um campesinato negro no Brasil (ALMEIDA, 2006ª). 
A proposta de uma reforma agrária para os ex-escravizados, pauta principal de 
abolicionistas que condicionavam a transição para a liberdade à garantia de ter-
ras para gozá-la (como André Rebouças e Joaquim Nabuco), jamais foi posta em 
prática pelos poderes constituídos na recém República. Ao seu lugar preferiu-se 
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legalizar as terras a partir das políticas imigrantistas que trouxeram ao país mi-
lhões de homens e mulheres vindos da Europa. 

De uma forma importante, a abolição jurídica do escravismo no ano de 
1888 jamais implicou a efetiva emancipação social do negro nas malhas do que 
podemos considerar a principal herança da escravidão: o racismo e a exclusão 
dele derivada. Liberto juridicamente, africanos e afro-brasileiros não o foram 
social e cientificamente: sobretudo porque minorados pelas teorias raciais que 
floresciam nas principais instituições de saber nacional e internacional na virada 
do século, além de desassistidos dos espaços de cidadania mínima de uma Re-
pública que nascia projetando nas políticas imigrantistas a mão de obra para o 
seu desenvolvimento tecnológico e o branqueamento para a constituição de sua 
nação (DA MATTA, 1987).

Tais aspectos não somente dizem o suficiente sobre as dimensões da his-
tória dos africanos e afro-brasileiros no Brasil, como determinam o alijamen-
to histórico a que passaram no tocante ao acesso à terra e ao direito às formas 
específicas de territorialidade. Ainda que a historiografia careça de dados siste-
matizados sobre situação fundiária dos negros nos contextos colonial e impe-
rial, a exclusão dos mesmos no regime fundiário brasileiro se deu à despeito de 
parcela dos escravizados, libertos e alforriados ter ocupado terras e constituído 
suas territorialidades a partir dos diferentes dispositivos a que dispunham: como 
aquilombamentos (REIS & GOMES 1996), negociações pela brecha campo-
nesa (REIS & SILVA 1989), ocupações espontâneas nas terras devolutas ou 
nas fazendas desagregadas (ALMEIDA 2006), o “deixe estar” senhorial (BUTI 
2012), bem como as áreas legadas por herança testamental, como o são os casos 
dos quilombos Invernada Paiol de Telha, Casca e Invernada dos Negros (LEITE 
2002, MOMBELLI, 2009, HARTUNG, 2004).

Para os africanos e afro-brasileiros escravizados por Balbina e Manoel, o di-
reito às terras e culturas existentes na Invernada ficava condicionado à liberdade 
dos que, até então, estavam mantidos sob cativeiro. Por isso, terra e liberdade se 
entrelaçam na experiência histórica do grupo em sua relação com a Invernada 
Paiol de Telha. Além disso, o direito de viverem nas terras “sem jamais dispor” im-
punha a condição de inalienabilidade ao objeto da doação que o testamento in-
formava ser “patrimônio dos mesmos”. Um patrimônio dos negros, pode-se dizer: 
de pessoas como Rita, José, Heleodoro, Feliciana e seus familiares que, de objetos 
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de outrem marcados por uma comum e dolorosa experiência no cativeiro, passa-
vam a figurar como sujeitos de direito de suas vidas e terras na Invernada. Não seria 
fácil, no entanto, garantir esse patrimônio ao longo das décadas subsequentes.

Imigrantismo no Brasil diferente:
a retórica de uma pacífica reforma agrária 

Vimos que Narcisa e seus familiares contestavam, mais de um século após a 
doação, uma ação de usucapião sobre as terras da Invernada cujos réus eram “os 
sucessores do escravo Heleodoro e Outros”. Na ocasião, os netos de Rita figura-
vam como sucessores de alguém indefinido no processo: no caso, a avó africana, 
uma dentre as “outras” alocadas pelo Sujeito da ação (a Agrária) à condição de 
réu. “Outra” não somente no sentido pronominal indefinido, mas figurado, en-
quanto alter, diferente, oposto, em suma, figura de alteridade desta nação brasi-
leira erguida para, simultaneamente, usar e negar as realidades africanas.

Legítimos herdeiros, Rita, José, Heleodoro, Libânia e seus sucessores não 
teriam vida fácil nas terras da Invernada, justamente porque haveria de nelas 
chegar homens e mulheres de outras nações, aquelas trazidas pelo projeto imi-
grantista em seu ideal de construir o que Wilson Martins (1955), expoente da 
supremacia branca do Paraná dos anos 1950, chamou de “Brasil diferente”. Neste 
Brasil, o Paraná é entendido como um

[...] território que, do ponto de vista sociológico, acrescentou ao 
Brasil uma nova dimensão, a de uma civilização original construí-
da com pedaços de todas as outras. Sem escravidão, sem negro […] 
e sem índio, dir-se-ia que a sua definição humana não é brasileira 
(MARTINS, 1955, p. 6). 

A construção desse Brasil cuja definição humana sequer era brasileira pa-
rece figurar como um dispositivo para não somente marcar os diferenciadores 
de uma identidade paranaense em relação à identidade nacional, mas, também, 
romper com o próprio passado da província, caracterizado pelo escravismo e 
pela presença africana (PELEGRINI, 2018). Autora da ação de usucapião aber-
ta no ano de 1981, a Cooperativa era formada por imigrantes conhecidos por 
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suábios, ingressos no Brasil a partir de 1951 vindos da região do médio Danú-
bio, nos países da antiga Iugoslávia, Hungria e Romênia - hoje Sérvia e Croácia 
(HELM, 1967).5 Apoiados por agências internacionais e pelo governo brasileiro 
no período de Getúlio Vargas, os suábios chegaram ao Brasil para desenvolver a 
monocultura do trigo, impulsionados pelas facilidades com as quais os imigran-
tes tiveram para ingressar no país (Idem).

No Paraná, em especial, as políticas imigrantistas fomentadas pelo governo 
compuseram o processo de ocupação do território desde antes da emancipação 
política da Província, no ano de 1853. Elas percorreram mais de um século de 
fomento, resultando na criação de comissões e núcleos de colonização, socieda-
des imigrantistas e inúmeros incentivos para ocupação territorial em diferentes 
localidades correspondentes ao atual Estado6. O projeto imigrantista esteve coa-
dunado com as políticas de branqueamento no Brasil a partir de três principais 
pressupostos: o da superioridade da raça e cultura europeia narrada pelos circui-
tos científicos e políticos dos séculos dezenove e vinte; a correlação entre clima e 
raça como propensão natural do europeu nas áreas temperadas; e a ideia de um 
vazio cartográfico e demográfico a ser preenchido pela frente de expansão agrí-
cola7. Por isso, a imigração europeia no Brasil configurou-se como um dispositi-

5  A região de origem dos suábios pertencia ao extinto império Austro Húngaro, este, desmembrado após a I 
Guerra Mundial e dividido entre os três países mencionados.
6  Três foram as colônias criadas no período anterior à emancipação política da província: em 1829 no 
atual município de Rio Negro, para abrigar imigrantes alemães; em 1847 no atual município de Cândido 
de Abreu, foi instituída a Colônia Thereza, para moradia de franceses; e a Colônia de Superagui no ano 
de 1852, responsável por receber imigrantes suíços. O pós-emancipação foi caracterizado por diferentes 
correntes imigrantistas fomentadas pelo governo. O primeiro, a cargo do governo do Estado, resultou na 
implementação de um conjunto de núcleos de colonização distribuídos na região de Curitiba, no litoral e 
nos Campos Gerais entre os anos de 1860 e 1880. Uma segunda fase foi marcada pela criação das chamadas 
“sociedades de imigração” na virada do século, efetivadas em diferentes localidades do Estado para atuar na 
promoção de serviços de imigração, inclusive na propaganda das terras do Paraná para fins de colonização 
(PELLEGRINI 2018; BALHANA 1996). Um terceiro momento se deu com o estreitamento da relação 
entre os poderes estadual e federal para o estabelecimento de uma política efetiva imigrantista. Como des-
dobramento, foi criada no ano de 1907 por decreto federal a “Comissão de Colonização”, responsável por 
“angariar imigrantes”, “verificar lotes devolutos”, “examinar melhores terras públicas e particulares, indicando 
a nacionalidade e aptidões dos colonos que as devem ocupar” (PELLEGRINI 2018).
7  Um exemplo da relação entre raça e clima no fomento ao imigrantismo é a mensagem enviada pelo presi-
dente da província do Paraná, Vicente Machado da Silva ao legislativo federal em 1 de fevereiro de 1907. O 
então presidente entendia que diante da “incomparável vantagem de um clima temperado admiravelmente 
propício às raças europeias, não podia o governo do Estado descurar-se do povoamento do solo, como fator 
que diretamente se prende ao phenomeno da producção” (Idem 2018, p. 108). A ideia do vazio cartográfico 
coaduna com o desdobramento que a Lei de Terras de 1850 teve para a população negra e pobre do país, 
por não reconhecer regimes de posse que não estivessem declarados conforme a legislação, abrindo-as ao 
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vo efetivo de expropriação africana e afro-brasileira na diáspora, tendo em vista 
que muitas comunidades negras não possuíam registros de suas posses. 

A chegada dos suábios em meados do século vinte é um continuum da mar-
cha em prol da construção do Brasil diferente sobreposto aos territórios negros. 
Para assentá-los foi adquirida uma área de 8.500 hectares decorrentes de antigas 
fazendas de criar na região dos campos de Guarapuava. Tratava-se, inicialmente, 
de um grupo formado por 222 pessoas que deu origem à colônia Entre-Rios 
(hoje distrito de Guarapuava), organizadas em cinco núcleos, ou “aldeias”, como 
são conhecidas. Para dar suporte à imigração e representar os interesses dos co-
lonos recém-chegados, no mesmo ano de 1951 foi criada a Cooperativa Central 
Agrária Ltda, à qual os mesmos se associaram (HELM, 1967; BUTI, 2009). 

Foi pela necessidade de aumentar seus domínios 23 anos após a chegada, 
que Mathias Leh, à época presidente da Cooperativa Central Agrária Ltda, en-
viou, em outubro de 1974, uma carta aos diferentes órgãos e representantes dos 
poderes do governo local e nacional apresentando seu projeto de “reforma agrá-
ria pacífica” sobre o quinhão de terras denominado “fazenda Paiol de Telhas”, 
uma área de aproximadamente 3.500 alqueires no município de Guarapuava.8 
Segundo a carta, a “reforma agrária pacífica” oferecida pela Cooperativa tinha 
como intuito “proporcionar aos cooperados”, à época “possuidores de áreas mui-
to pequenas, maiores áreas agricultáveis”. Isto justificava o fato de a Agrária, que 
já contava com projetos do tipo em localidades vizinhas, estar “adquirindo exten-
sa área de terras no município de Pinhão”. Apoiados por agências financiadoras 
nacionais e internacionais como o Banco do Brasil, o Banco Central, o BRDE, o 
INCRA, Ministério da Agricultura, universidades dos Estados Unidos, da Áus-
tria, Suíça e Alemanha, bem como departamentos governamentais destes países, 
a Cooperativa simultaneamente solicitava informações sobre a idoneidade do 
negócio e informava que já havia comprado as terras da fazenda “Paiol de Telha”, 
também conhecidas como “Fundão”, na ocasião oferecidas havia algumas sema-
nas por um delegado de Guarapuava de nome Oscar Pacheco dos Santos.

O negócio teria sido feito, de acordo com Mathias, mesmo sabendo que ha-

mercado de terra (SILVA 1996).
8 Cf. Carta da Agrária Ltda., assinada por seu presidente, aos seguintes destinatários: Coordenação Regional 
do INCRA, Direção do Ministério da Agricultura do Estado do Paraná, Comando do 26º GAC, Comarca 
de Guarapuava. 18 de outubro de 1974.
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veria de ser legalizadas as terras, e que tal ato, “a legalização definitiva de posse da 
fazenda”, faria extinguir “uma situação de crise social e política” vivida no lugar.9 
A iminência do que Mathias Leh denominava “situação de crise social e política” 
seria resolvida, segunda a carta, com a aquisição daquelas terras por parte da 
Agrária em seu projeto de “reforma agrária pacífica”. Ao mesmo tempo, o projeto 
de pacificação resolveria o problema fundiário dos imigrantes recém-ingressos 
no Paraná, que teriam seus domínios aumentados para a produção agrícola, uma 
vez que possuíam “áreas muito pequenas”.

Percebe-se que a territorialização imigrantista é justificada por um discur-
so redentor de pacificação do lugar, tendo em vista que a aquisição das terras 
serviria não somente para aumentar o domínio suábio para a produção de mo-
nocultivos, mas resolver um conflito fundiário. Sete anos depois, em 1981, sob 
nova denominação, a “Cooperativa Agrária Entre-Rios Limitada” formalizava o 
pedido de ação de usucapião das terras da Invernada Paiol de Telha” argumen-
tando justamente o contrário: que seus direitos de usucapião se davam pela con-
tinuidade da posse pacífica ali existente. No texto que fundamenta o processo 
judicial desaparece a narrativa da “convulsão social” presente na carta escrita na 
década anterior. Como mostrado mais acima, em seu lugar enfatiza-se o argu-
mento que tende a dar lastro de legitimidade aos pedidos de usucapião: a posse 
mansa, pacífica, exclusiva, ininterrupta e incontestável da Agrária, plasmada no 
direito de compra dos direitos possessórios. Nos autos, o conflito desaparece. 
Escamoteá-lo foi estratégia jurídica para o ganho de causa em favor do esbulho.

Entrelaçando as formas de luta

Não foi por acaso que Narcisa e seus irmãos inauguram este texto. Ao loca-
lizar a presença da neta da africana Rita no processo de usucapião movido pela 
Agrária busquei introduzir o que estou chamando de forma jurídica na luta pelas 
terras da Invernada. Como mencionado anteriormente, esta categoria inclui as 
ações dos sujeitos realizadas no universo jurídico nas análises sobre as formas de 
luta pela terra.  Ela abarca as estratégias de resolutividade engajadas por homens 

9 Cf. Carta do Diretor Estadual do Ministério da Agricultura do Paraná. 01º de novembro de 1974. (SILVA, 
1997)
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e mulheres quilombolas no campo do direito diante de situações e problemas 
vividos no cotidiano, bem como as assimetrias e injustiças inerentes às relações 
de poder em jogo.

A luta dentro do universo jurídico acompanhou um aspecto importante da 
trajetória histórica dos negros da Invernada na reivindicação por terras. Este tipo 
de engajamento não esteve presente somente no processo de usucapião pelas ter-
ras da Invernada acionado pela Agrária em 1981. Ele se encontra também em do-
cumentação de 1938, quando o herdeiro João Ferreira questiona em cartório as 
investidas sobre as terras da Invernada por parte de um sobrinho de Balbina, que 
buscava apropriar-se de um quinhão das divisas.10 Encontramos a forma jurídica 
no ano de 1977, quando os irmãos Domingos e Eugênio Guimarães, bisnetos 
dos libertos legatários Manoel e Eduardo, passaram a costurar as estratégias de 
retorno ao território mediante pesquisa e acesso, em fevereiro de 1977, da cer-
tidão expedida no 1º Cartório de Protesto de Títulos e Registro de Títulos da 
Comarca de Guarapuava, dando conta da alforria e doação feita por Balbina aos 
seus escravos com cláusula de inalienabilidade (SILVA 1997).

A encontramos no ano de 1975, quando o mesmo Domingos endereça uma 
carta ao então presidente da República, Ernesto Geisel, pedindo para o mesmo 
“evitar a ação ilegal da Cooperativa” e respeitar “as tradições dos representantes 
da cultura negra oriundas da escravidão”. Referência ausente nos documentos 
que compõem o processo de usucapião movido pela Agrária, Domingos Guima-
rães reaparece nesse campo de batalhas vinculado à forma jurídica no dia 24 de 
maio do ano de 1994, quando documentou, com firma reconhecida no cartório 
de Guarapuava, algumas histórias da “Fazenda Invernada Paiol de Telha”, desde 
a época em que pertencia ao “senhor Manoel Ferreira dos Santos e a Dona Bal-
bina de Siqueira (...) colonizadores brasileiros paulistanos”, até o momento em 
que “apareceu o Dr. Oscar Pacheco dos Santos, fingindo comprar dos herdeiros 
e que, para amedrontar o pessoal, fazia a ronda da polícia, pois era o delegado 
titular da Comarca de Guarapuava.”

Encontramos a forma jurídica em documento posterior, intitulado “Histó-
ria dos Remanescentes de Escravos, Contada por Domingos”, quando seu autor 

10  Conforme a 2ª via de um contrato entre Lino Urbano e João Ferreira e um advogado que os represen-
tava, na ocasião, João Fleury Rocha.
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revela o envolvimento de João Trinco Ribeiro e Oscar Pacheco dos Santos na 
venda das terras da Invernada, mostrando em pormenores o processo de usurpa-
ção do território vivido. Dizia o documento que

ele [ João Trinco Ribeiro] foi um espertalhão, vivia de maracutaias, 
ele era acostumado a tomar terreno de pessoas de menos poderes 
assim como nós. Ele dizia que ia fazer uma divisão com o pessoal, 
pegou o nome do pessoal, de cima de uma capota de um jipe, pe-
gou o nome dos netos dos escravos, e o pessoal ficou na boa fé, 
cada um queria ter suas coisinhas documentadas, nós vivíamos em 
uma área em comum. Só que foi ao contrário, ele não fez divisão 
alguma, ele veio aqui [Guarapuava], registrou uma sessão de di-
reito, e fez uma escritura. Com o passar do tempo, tinha um filho 
dele que tava se formando a juiz [Amoriti Trinco Ribeiro] (...) ele 
informou o Dr. Pacheco, pra ir lá comprar, que era ele o dono de 
400 alqueires (...). A época que ele [ João Trinco] foi lograr o pes-
soal era 1966, quando o Dr. Pacheco adquiriu a área foi em 1972, 
aí que começou os desfechos, a apartar o pessoal, e o pessoal saiu, 
ele fingiu que tava dando escritura, que tava pagando, mas não 
pagou ninguém (GUIMARÃES, 1994).

Em maio de 1995, o mesmo Domingos assinava, conjuntamente com seu 
irmão Eugênio e outros dois herdeiros ( João Maria Rodrigues e Diógenes Mar-
ques), um Termo de Declaração no “Centro de Apoio Operacional das Promo-
torias de Defesa dos Direitos e Garantias Constitucionais”, contando a história 
da Fazenda Invernada Paiol de Telha e reafirmando as versões dos fatos apre-
sentadas no documento de 1994, sobre as ações violentas de Oscar Pacheco dos 
Santos. Conforme o Termo:

Em 1972 surgiu o Oscar Pacheco dos Santos, o qual se intitulou 
proprietário da área em tela, porém querendo comprá-las das fa-
mílias que ali residiam, forçando a realização do negócio, median-
te assinatura de documento, sob pena de surras de seus próprios 
jagunços. Em 1975 todas as famílias já haviam se retirado do local, 
pois foram obrigadas através da ação de policiais, munidos de au-
torização judicial.11

11  Cf. Termo de Declaração apresentada no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa dos 
Direitos e Garantias Constitucionais. Ministério Público do Estado do Paraná. Maio de 1995.
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Visando fortalecer as estratégias do campo jurídico, à época Domingos e 
Eugênio delegaram poderes jurídicos aos advogados Dimas Salustiano da Silva, 
Daniel Gaio, André Sabóia Martins com a finalidade de “promover medidas ju-
rídicas referentes à integração, indenização e outras necessárias para a garantia e 
defesa das terras dos descendentes de escravos”.12

Foi na relação com estes advogados, juntamente com Dionísio Vandresen 
e Darci Frigo, (coordenador e advogado da Pastoral da Terra, respectivamen-
te), que as primeiras investidas foram dadas no sentido de introduzir ao grupo a 
necessidade de criar uma associação que representasse suas demandas frente ao 
poder público. Tal estratégia visava coletivizar as ações dos herdeiros no campo 
jurídico, tendo em vista que os processos individuais tendiam a não surtir efei-
tos. A primeira reunião sobre o tema, em novembro de 1995, já contava com 
uma malha de assuntos que ia, desde a leitura coletiva do testamento de Balbina 
doando os quinhões de terra, à necessidade de mapear os herdeiros espalhados 
pela região e criar uma associação que os representasse juridicamente.13 Se esta 
primeira reunião, em novembro de 1995, contou com aproximadamente trinta 
herdeiros, as que viriam depois agregaram um número sempre maior de pessoas, 
chegando a somar duzentas pessoas.14

Com o nome Reintegração Invernada Paiol de Telha, a associação foi consti-
tuída em meados de 1996 na Assembleia Geral ocorrida na Universidade Estadual 
do Centro Oeste (Unicentro) de Guarapuava, local sede de outros encontros que 
sucederiam entre os anos 1990 e 2000. Neste mesmo lugar, nove anos depois, em 
setembro de 2005, a comunidade recebera a certidão de autorreconhecimento 
quilombola emitida pela Fundação Cultural Palmares, sendo a primeira do Esta-
do a ter este reconhecimento formal. Neste mesmo ano a Associação abriu pro-
cesso administrativo no Incra para fins de regularização do território quilombola. 

No período de nove anos que separa estes três acontecimentos importantes 
no campo jurídico (a associação do grupo, a certificação quilombola e a abertura 
do processo de titulação do território), um outro modo de articular estratégias 
pelas terras passa a ser engajado pelo grupo: a forma retomada. Como dito an-

12  Cf. Instrumento Particular de Mandato. Outubro de 1996.
13  Cf. Ata da Reunião do dia 24 de Novembro de 1995. Arquivo Cempo.
14  Cf. A Tribuna de Guarapuava, ano I. n. 74, pp. 12, 3 a 9 de fevereiro de 1996
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teriormente, as retomadas de terra têm se firmado como ação política e coleti-
vamente orientada de ocupação dos territórios tradicionais usurpados diante da 
falta de operacionalidade do sistema de justiça brasileiro. Engajada pelos povos 
indígenas desde os anos 1970, a retomada de terras também se configurou como 
estratégia de luta importante da comunidade Paiol de Telha a partir dos anos 
1990, reverberando no retorno ao território usurpado. Como veremos adiante, 
outro neto da africana Rita, Domingos Santeiro, atuou como importante enga-
jador das retomadas.  

Retomando a Invernada pelo Barranco

Treze anos após, Narcisa contestar o processo de usucapião movido pela 
Agrária, o casal Domingos Santeiro e Anália subia em uma caminhonete em-
prestada de um conhecido para acampar na área de moradia de sua família nas 
terras da Invernada. Era madrugada do dia 15 de dezembro de 1996. Acompa-
nhava o casal o genro Osvaldo, além de membros da família de Ovídio, totali-
zando 14 pessoas. Na ocasião, foram estas as duas famílias dos herdeiros a ini-
ciarem o processo de retomada das terras. Domingos Santeiro é, como Narcisa, 
neta dos africanos Rita e José. É também neto de Heleodoro e Feliciana, assim 
como sua esposa Anália. 

Até então moradores do bairro do Aeroporto, em Guarapuava, a família de 
Santeiro e Anália vivia em condições bastante precárias. Foram para Guarapuava 
depois de viverem um uma fazenda próxima à Invernada, lugar para onde se di-
rigiram após a expulsão de suas casas. Nesta fazenda trabalharam e viveram por 
18 anos como empregados do fazendeiro. Por problemas de saúde de Santeiro, 
tiveram que se mudar para Guarapuava no ano de 1986. Ficaram na cidade até 
1996, quando decidiram voltar para o Fundão. Embora em ambiente urbano, 
o casal sempre trabalhou nas lidas do campo como peões de empreitada: sem 
direitos previdenciários, colhiam batata, tomate, faziam serviços esporádicos em 
serrarias e plantações na região.

Na ocasião do dia 15 de dezembro de 1996, ficaram três dias acampados, 
tempo suficiente para que os advogados da Cooperativa Agrária entrassem com 
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uma ação de despejo contra o que denominavam “invasores”. Nesta ocasião da 
primeira retomada, levavam em mãos uma cópia da certidão expedida no 1º Car-
tório de Protesto de Títulos e Registro de Títulos da Comarca de Guarapuava, 
dando conta da alforria e doação feita por Balbina aos seus ancestrais libertos 
com cláusula de inalienabilidade. O documento em punho no momento da re-
tomada figurava como a materialidade da prova em benefício dos seus direitos. 
O oficial de justiça que cuidava da ação, ao lê-lo no momento, disse a um dos 
administradores da Agrária presentes que as terras eram realmente das famílias 
acampadas. No dia seguinte, o Grupamento de Operações Especiais da Polícia 
Militar de Guarapuava já estava ali para despejá-los15. O despejo foi noticiado no 
telejornal da cidade. 

Retornaram seis meses depois acompanhados de um número maior de fa-
mílias. O “Relatório de Deslocamento da Polícia Militar Devido à Invasão” in-
formava, no dia 16 de junho de 1997, que a propriedade da Agrária “foi invadida 
por pessoas que se dizem donas da área, às 3 horas da manhã do dia 15 de junho” 
(AUTOS DO PROCESSO n. 136/86, p. 24). Tratava-se de “09 barracas, no 
interior da fazenda”, contando com “41 pessoas, 30 adultos e 11 crianças”, cujos 
líderes respondiam pelos nomes de “Santeiro e Ovídio”.

Diferentemente daquele primeiro acampamento, que contava com 14 pes-
soas de dois núcleos familiares, o acampamento de junho de 1997 agregou um 
número maior de pessoas. Conforme o relatório, as pessoas acampadas diziam 
ser “remanescentes de escravos”, “procedentes de Guarapuava”, e que “os líderes, 
e mais pessoas, são os que estiveram acampados em 15 de dezembro de 1996”. O 
documento informava também que “em breve acamparão ali mais 150 famílias”. 
O documento apenas anunciava algo que estava por suceder. Três dias depois, o 
oficial de justiça responsável pela ação de despejo encontrou o local desabitado. 
A fazenda, pois, estava desocupada, mas não a estrada que a rodeia.

Foi no dia 19 de junho de 1997 que os 40 acampados montaram suas bar-
racas nas cercanias da Invernada. Com o passar dos dias, a estas famílias se junta-
ram outras, vindas dos muitos lugares da região, totalizando aproximadamente 
150 pessoas. Se para Edison Sanches (advogado da Agrária na ação de usucapião 
também atuante no processo de reintegração de posse), ao liberar a ocupação na 

15  Cf. noticiário local (s/d e título). Arquivo Cempo.
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estrada a justiça local não estava cumprindo o respeitável “man-
dato liminar de manutenção de posse” (AUTOS DO PRO-
CESSO n. 136/86, p. 75), para Odir Gotardo (então advoga-
do dos acampados), o fato de os herdeiros estarem fora da área 
à época propriedade da Cooperativa era uma justificativa mais 
do que plausível para fundamentar o pedido de revogação da liminar concedida.

Foi em obediência à medida liminar de reintegração de posse que os “réus” 
saíram da fazenda para acampar “do lado de fora da cerca do imóvel”16. Por es-
tarem em uma área íngreme de beira da estrada, o lugar foi chamado de Barran-

16  Cf. relatório do poder Judiciário. Agosto de 1997

Figuras 1 e 2.
Acampados no 

Barranco em 
1997.

Fonte:
Acervo Cempo.
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co, figurando como o mais importante lócus de resistência para 
o retorno às terras da Invernada. Ali resistiram por mais de 
duas décadas, atravessando momentos de tensionamento agu-
do diante das ameaças dos jagunços da Cooperativa, como as 
ocorridas em 21 de agosto de 1997, quando homens encapuza-
dos cercaram o acampamento no período noturno e passaram 
a desferir tiros ao alto, além de envenenar as águas utilizadas 
pelos acampados. 

Em decorrência das situações de conflito no Barranco, vários comitês e cha-
madas de apoio à situação dos herdeiros da Invernada foram organizados, pos-
sibilitando “instituir o conflito como fato político e público” (ARRUTI 2006 
p.128) através do reconhecimento de uma “situação de desrespeito”. A partir 
deste momento os requerentes das terras da Invernada passaram a estreitar seus 
vínculos com grupos de apoio vinculados aos movimentos sociais na luta pela 
terra e pelos direitos da população negra em vistas a justiça racial. Na ocasião, 
foi formada a comissão responsável pelo acompanhamento das famílias de “des-
cendentes dos escravos acampadas na “Fazenda Fundão”, ou “Paiol de Telha”17. 
A comissão era formada pela “Associação Cultural de Negritude e Ação Popular 
(ACNAP), Pastoral da Terra, Associação de Professores do Paraná (APP-Sin-
dicato), Coletivo de Mulheres Negras, sindicatos, lideranças políticas e vários 

17  Cf. Folha de Londrina, 09 de julho de 1997.

Figura 3.
Passeata dos 
herdeiros na 

Colônia Vitória, 
território Suábio, 

em março de 
1998.

Fonte:
Acervo de 

Miriam Hartung.
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outros segmentos organizados”, 
responsável por preparar um dossiê 
sobre o caso.

Em agosto daquele ano esta 
mesma comissão organizava uma 
chamada para o “Comitê de Apoio 
à Associação Reintegração Inver-
nada Paiol de Telha para Ato Pú-
blico na Unicentro” fortalecendo, 
no campo jurídico, as estratégias 
engajadas com a retomada. O tex-
to salientava que o caso ia “além 
de uma reivindicação por reforma 
agrária”, por dizer respeito “à rein-
tegração da área que foi tomada das 
famílias de negros, as quais são os 
verdadeiros donos”. Ao colocar “a 
responsabilidade” do caso como 
fundamentalmente “do Estado”, o 
comitê clamava aos órgãos públicos 
o reconhecimento destes que eram 
os verdadeiros proprietários das 
terras da Invernada, pavimentando 
o engajamento da luta quilombola 
a partir dos direitos decorrentes.  

Não se tratava somente daqueles herdeiros que responde-
ram de atomizada pelas ações contestatórias ao pedido de usu-
capião movido pela Agrária. Assessorados pela Pastoral Rural18 
e diferentes grupos de apoio, outros herdeiros foram engajando-
-se na luta. Com eles as inúmeras histórias e relatos das injusti-
ças vividas entre os anos de 1960 e 1970, ausentes nos autos do 

18  A Pastoral Rural se transformaria na Comissão Pastoral da Terra de Guarapuava (CPT), dando prosse-
guimento à assessoria junto ao grupo.

Figuras 4 e 5.
Barraco em 

novembro de 
2008.

Foto:
Rafael Buti
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referido processo, foram ganhando visibilidade nas reuniões organizadas pelos 
parentes da Invernada, relatadas em pareceres, representações jurídicas e notas 
de jornal que passaram a interpretar, traduzir e dar novas luzes ao caso. 

As estratégias mobilizadas em torno do campo jurídico e das retomadas de 
terras permitiram agregar, à época, parentes que não se viam desde o contexto da 
expulsão: gente espalhada pelos bairros populares e favelas de Guarapuava, pelos 
quinhões de terra no município de Pinhão, de Reserva do Iguaçu, de Coronel 
Vivida, Mangueirinha, pelas periferias das cidades catarinenses e paulistas. Fa-
mílias que há muito não se viam passaram a evocar um estatuto que as colocava à 
condição de novos sujeitos políticos e de direito. Não mais réus, não mais objetos 
de ações realizadas por outros. Tratava-se de sujeitos de direito. Foi a partir desta 
época que os engajamentos pelas terras ganharam o corpo daquilo que Almeida 
(2006) chama de “existência coletiva” em torno de uma “mobilização étnica”. 

Ela se ancorava no fato de os “negros do Fundão” serem os legítimos donos 
das terras doadas aos seus ancestrais por Balbina e que, ao agregarem suas traje-
tórias à possibilidade de retorno ao território usurpado (legitimados por um do-
cumento de herança datado do século dezenove), assumiam conjuntamente uma 
condição que os diferenciava de quaisquer outras pessoas e grupos da região: a 
de serem os “herdeiros da Invernada”, os “negros do Fundão”, os “quilombolas da 
comunidade Invernada Paiol de Telha”. 

Quilombolas no Brasil da Diferença 

O retorno formal às terras da Invernada Paiol de Telha efetivou-se, somen-
te, no ano de 2019, quando o INCRA emitiu o título coletivo de uma pequena 
fração dos 2,9 mil hectares reconhecidos como território de direito da comu-
nidade. Trata-se de 255 hectares no interior da Fazenda Paiol de Telha: pouco, 
se comparado ao montante a ser regularizado, mas uma conquista grandiosa e 
histórica para as famílias.19 Diante da morosidade do poder público, para que 
a titulação parcial fosse efetivada foi necessário que os acampados do Barranco 

19  Para informações sobre a situação atual, acessar: https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/por-
-que-a-titulacao-do-quilombo-invernada-paiol-de-telha-e-tao-emblematica/23074. Visto em 05/01/2021

https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/por-que-a-titulacao-do-quilombo-invernada-paiol-de-telha-e-tao-emblematica/23074
https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/por-que-a-titulacao-do-quilombo-invernada-paiol-de-telha-e-tao-emblematica/23074
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retomassem novamente o interior da Fazenda, em maio 
de 2015 e dezembro de 2017. Foi necessário, também, 
estreitar as alianças de assessoria jurídica com os grupos 
parceiros, como a Terra de Direitos20. Isso permitiu vi-
tórias nos processos judiciais que passaram a se avolu-
mar frente aos interesses da Cooperativa Agrária, como 
a ação ordinária movida no ano de 2008 pela empresa 
contra o processo administrativo aberto pela comunidade no INCRA, além de 
um Acordo de Permanência firmado entre as partes em junho de 2015 (BUTI, 
2014).21

20  Para informações sobre a Terra de Direitos, acessar: https://terradedireitos.org.br/. Visto em 01/02/2021
21  A ação movida pela Agrária contra o INCRA deu início a uma batalha judicial entre os procuradores 
do INCRA e os advogados da Agrária, sendo julgado em última instância no Tribunal Regional Federal da 
Quarta Região (TRF 4) do Rio Grande do Sul em novembro e dezembro de 2013. Baseados em uma Ação 
de Inconstitucionalidade (ADI-3239) movida pelo extinto Partido da Frente Liberal (PFL) no ano de 2004, 
os advogados da Agrária justificavam a ilegalidade do referido processo administrativo do INCRA alegando 
a inconstitucionalidade do decreto 4887/03 que, por regulamentar o artigo 68 dos ADCT da Constituição 
Federal, fundamenta a política pública fundiária do Estado Nacional para com os grupos quilombolas. Um 
resultado favorável à Agrária certamente criaria um precedente negativo para aA políticas de regularização 
quilombola em nível nacional. Por doze votos a três, os desembargadores do TRF 4 decidiram pela 
constitucionalidade do decreto 4887/03, invalidando a ação da Agrária e dando ganho de causa ao INCRA 
e à comunidade quilombola Invernada Paiol de Telha, na ocasião assessorada pela Terra de Direitos. Esta 
vitória do quilombo Paio de Telha foi um novo marco, do ponto de vista jurídico, para reverter os vícios e as 

Figura 6.
Campanha de 2013 pela 
Constitucionalidade do 

Decreto nº 4887 e titula-
ção do território quilom-

bola Paiol de Telha.

Fonte:
Site Terra de Direitos. 

Acesso em: 05 jan. 2021.

https://terradedireitos.org.br/
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A titulação parcial ocorreu 
duas décadas depois do primeiro 
acampamento organizado pela fa-
mília Santeiro; três décadas após 
a primeira contestação de Narcisa 
e sua família ao processo de usu-
capião movido pela Agrária; qua-
tro décadas depois de Domingos 
Guimarães solicitar ao então pre-
sidente Ernesto Geisel respeito 
“às tradições dos representantes 
da cultura negra oriundas da escravidão”; cinco décadas depois 
do início do processo de expulsão das famílias. A titulação é re-
sultado de muitas, e constantes, ações de homens e mulheres na 
busca por justiça. Luta que se efetiva pelos papéis, advogados, re-
presentações jurídicas e reuniões; luta que se efetiva por táticas 
coletivas de enfrentamento, pela derrubada de cerca, montagem 
de acampamentos na madrugada. Luta que não permite descan-
so, haja vista o descaso. Luta que ainda precisa ser travada.

Embora o processo de titulação para o retorno de algu-
mas famílias no ano de 2019 não contemple todo o território 
reivindicado, inicia-se um novo marco da vida de homens e 
mulheres da Invernada, que é também um novo marco para 
a história do Brasil. Não mais o Brasil diferente evocado por 
Wilson Martins, que nega a presença africana no Paraná: mas 
um Brasil da diferença, que reconhece outras histórias e territórios quilombolas. 
Engajadores da primeira retomada, Santeiro, Anália e Ovídio faleceram. Assim 
como já haviam falecido seus ancestrais Heleodoro, Rita, José e Feliciana quan-
do aqueles decidiram subir em uma caminhonete emprestada para plantar no 
território tradicional o futuro dos seus sucessores. 

injustiças que marcaram a marcam a história dos quilombos no Brasil.

Figura 7.
Aos 104 anos, 
dona Ondina 

Marques, bisneta 
de Heleodoro e 
Feliciana, exibe 

a cópia do título 
das terras do 

Paiol de Telha 
emitido pelo 

INCRA.

Foto:
Franciele Petry.

Fonte:
Site Terra de 

Direitos. 
Acesso em: 05 

jan. 2021.
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Este artigo discute o Movimento dos Agricultores Sem Terra do 
Sudoeste do Paraná (MASTES), no que diz respeito ao contexto do seu proces-
so de formação, suas atividades, ações e modo de se organizar e agir, principal-
mente entre os anos de 1983 e 1984, correspondentes à ocupação da Fazenda 
Annoni, no município de Marmeleiro, e a posterior inserção desse movimento 
noutro mais abrangente que, hoje, corresponde ao Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra (MST).

O texto baseia-se, sobretudo, em revisão bibliográfica e material produzido 
pelos próprios sem-terra, quando do processo de estruturação do movimento. 
Esse referencial bibliográfico tem como perspectiva privilegiada a mediação en-
quanto uma ação social permanente, observada nos movimentos sociais do cam-
po como unidade de análise percebida nos trabalhos de Delma Pessanha Neves e 
Regina Reyes Novaes, que adotam a sociologia rural para tratar sobre o assunto. 
Entendemos mediação como o processo interativo formativo recíproco aconte-
cido em uma situação histórica e espacial, que estabelece relações entre catego-
rias sociais e culturais distintas, como atestam Velho e Kuschnir (2001), isto é, 
a mediação dá-se entre universos de significação que se contrapõem com atores 

Movimento dos Agricultores Sem Terra 

do Sudoeste (MASTES):

 oportunização, mediação e movimento social
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que fazem um investimento político, articulados a valores morais e econômicos, 
revelando um processo social dialético que não pode ser confundido com um 
processo mecânico ou sistêmico, mas com o estabelecimento de uma “circula-
ridade cultural”, nos termos de Roger Chartier (1990; 2002),  partilhando bens 
culturais que são apropriados e usados na criação de representações coletivas.

Neste sentido, a mediação, neste texto, corresponde a uma relação intera-
tiva, formativa e recíproca estabelecida de forma horizontal e circular entre o 
mediador, neste caso o MASTES, e os mediados, representados por ocupações, 
acampamentos e agricultores sem terra, observando que ao mesmo tempo em 
que o movimento contribui e forma os sem terra para sua luta cotidiana, o movi-
mento também é formado nesse processo de troca com as experiências materiais 
concretas dos agricultores na luta, sobretudo, pela terra e pela reforma agrária. 

Do ponto de vista do processo histórico, essa mediação é analisada na pers-
pectiva de um cenário de “oportunização política”. Situamos o estudo nessa linha 
com base nas ideias de Sidney Tarrow (2009), quando o autor propõe o estu-
do dos movimentos sociais a partir de um cenário político, social, econômico 
e cultural, favorável para a mobilização. Disso, considerando a ação mediadora 
num cenário oportuno politicamente, passamos a estruturar uma narrativa que 
pretende compreender o processo de formação do MASTES e sua posterior evo-
lução, fazendo parte de um movimento maior, o MST. 

  

Oportunização e surgimento de movimentos sociais
no campo

O final de década de 1970 no Brasil pode ser caracterizado como um pe-
ríodo de “oportunização política” para o surgimento de movimentos sociais e, 
notadamente, movimentos sociais do campo. Ações coletivas aparecem e dire-
cionam-se a antagonistas específicos de forma sustentada com objetivos claros 
e comuns, forjando identidades coletivas de um grupo que aflora no contexto 
político, social e cultural, com suas ações baseando-se em redes sociais que se 
posicionam em quadros culturais consensuais e orientados para ações que geram 
conflitos com opositores como o Estado, outros grupos ou classes. Outra ques-
tão que faz surgir e fortalecer ou manter um movimento social é a percepção 
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de restrições sociais ou de acessos a determinado grupo que se identifica nesse 
processo por estar sendo discriminado e, que incentiva esses atores sociais a esta-
belecerem uma rede entre si, almejarem e lutarem pela ruptura dessa espoliação 
social, cultural, política e econômica percebida, sustentados e estimulados por 
símbolos culturais criados em comunhão, tendo como base o sofrimento ma-
terial também compartilhado e que identificam setores, grupos ou poderes que 
alimentam ou menosprezam esse sofrimento (TARROW, 2009).

Na região sudoeste do Paraná, esse quadro se estabelece a partir de um pro-
cesso de modernização intensificado na década de 1970 com as lavouras de soja, 
milho e trigo, construindo uma nova fisionomia do espaço agrário por meio 
da expansão da agricultura de base empresarial com pesados investimentos de 
capitais. Na contramão, isso comprometeu a agricultura baseada na pequena 
propriedade e no trabalho de base familiar, eliminando, em consequência, as 
pequenas propriedades de forma gradativa e, corolário a isso, tirando pequenos 
agricultores de suas terras e colocando em lugar nenhum (SCHREINER, 2002; 
SERRA, 2009).

A institucionalização dessa modernização ficou conhecida como Revolu-
ção Verde e concretizou-se no firmamento de parceria do Estado brasileiro com 
o capital internacional, visando ao aumento da produção agrícola no país, com 
o investimento em máquinas, sementes selecionadas, agrotóxicos, mecanização 
e com a disponibilização de um sistema de crédito que foi destinado ou teve a 
possibilidade de ser adquirido por médios e grandes proprietários ou produto-
res, excluindo os pequenos que não suportavam seguir o ritmo da modernização. 
Dentro dessa oferta de crédito para compra dos produtos da modernização che-
gou, na região sudoeste e oeste do Paraná, na mesma lógica, a construção de usi-
nas hidrelétricas que, do mesmo modo, expropriam os pequenos proprietários 
com o alagamento de suas terras para a concretização das obras com promessas 
de grandes indenizações e sem um diálogo com os agricultores. No período, cin-
co usinas foram construídas no sudoeste e oeste do estado, com destaque para a 
UHE Itaipu, no Rio Paraná, que alagou 38.445 hectares de área rural, desenrai-
zando pequenos produtores e posseiros, alimentando a oportunização da criação 
de lutas pela terra e foi isso que aconteceu com o surgimento do Movimento Jus-
tiça e Terra (MJT), criado em 1978 (SCHREINER, 2002; PRANDO, 2010).

O Movimento Justiça e Terra (MJT) foi criado com grande apoio da Co-
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missão Pastoral da Terra (CPT) e de alguns Sindicatos de Trabalhadores Rurais 
da região, tendo lutado pela indenização separada da terra e das benfeitorias, 
pelo pagamento de, ao menos, 50% do valor das terras aos posseiros e pelos reas-
sentamentos no próprio estado do Paraná. A organização dos agricultores alaga-
dos pela construção das barragens cria uma identidade política e social coletiva 
da noção de terra como lugar de trabalho e produção de vida com o sentimento 
de perda desse espaço. Assim, surge o Movimento dos Agricultores Sem Terra do 
Oeste do Paraná (MASTRO), em 02 de setembro de 1981, no município de São 
Miguel do Oeste, com a participação de 600 pessoas, representando 15 grupos 
de sem terra organizados com as reivindicações girando em torno da terra para 
quem trabalha nela e dela precisa, fixação de limites às propriedades para acabar 
com latifúndios, crédito fundiário para os pequenos agricultores e expansão do 
movimento sem terra para outras regiões do estado (SCHREINER, 2002).

A modernização da agricultura, a construção de hidrelétricas e a ação da 
Comissão Pastoral da Terra (CPT) inspirada na Teologia da Libertação e a “op-
ção pelos pobres” junto à observância de opositores claros, fez surgir uma iden-
tidade social, oportunizando a criação de movimentos sociais que lutam pela 
terra e pela reforma agrária, acima de tudo, fazendo emergir, no contexto dessa 
oportunização e das experiências do Movimento Justiça e Terra e do MASTRO, 
o Movimento dos Agricultores Sem Terra do Sudoeste do Paraná (MASTES).

Mediações para o surgimento do MASTES

Entre utopias e interesses imediatos, surge o Movimento dos Agriculto-
res Sem Terra do Sudoeste do Paraná (MASTES) com objetivos que têm como 
frente de luta a terra e a reforma agrária, realizando um trabalho de base, de 
mediação e de desenvolvimento da consciência de classe por meio da experiência 
material de luta concretizada nas ocupações, acampamentos e outras ações. En-
tre seus objetivos, aparecem a conquista da terra para quem trabalha nela e dela 
precisa; reforma agrária; desenvolvimento da organização dos trabalhadores na 
luta pela conquista da terra; fixação do pequeno proprietário a terra; desenvol-
vimento crítico da realidade;  desenvolvimento da consciência de classe; mu-
dança do atual modelo econômico e agrícola; mudança da sociedade para que 
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o poder esteja nas mãos do trabalhador; promoção do avanço dos trabalhadores 
e consciência da necessidade de participação político partidária; promoção do 
avanço político dos trabalhadores, no sentido de irem clareando e construindo 
sua proposta de Reforma Agrária; e destruição do capitalismo, dando um dire-
cionamento ao movimento, nunca linear nem unidirecional, já que o processo 
da luta pela terra dá-se de forma dinâmica e interativa com os diversos atores que 
surgem e acontecimentos que são desenrolados (MASTES, 1983).

A criação do MASTES acontece como desdobramento da atuação do Mo-
vimento dos Agricultores Sem Terra do Oeste do Paraná (MASTRO) e até mes-
mo pela migração de agricultores sem terra do Oeste para o Sudoeste, principal-
mente pela construção de Itaipu, trazendo consigo suas experiências de luta no 
Movimento Justiça e Terra (MTJ). O marco dessa criação pode ser tomado pela 
ocupação da Fazenda Annoni em Marmeleiro, em 17 de julho de 1983, por cerca 
de 650 famílias em uma área de mais de quatro mil hectares, improdutiva depois 
da retirada da madeira. Antes da ocupação da Annoni, já havia mobilizações de 
movimentos sem terra, sobretudo em nível de comunidades e municipal, com 
algumas articulações regionais, porém, depois da ação, percebemos mais clara-
mente uma definição com nomenclatura e com os objetivos claros e princípios 
esclarecidos que, a partir de então, empreendem lutas sistematizadas e até mes-
mo outras ocupações, como é o caso da Fazenda Imaribo, primeira ocupação do 
movimento, que retomaremos adiante. Mas foi a partir da ocupação e com a ação 
sistemática de mediadores como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), da Asso-
ciação de Estudos, Orientação e Assistência Rural (ASSESOAR) de Francisco 
Beltrão e de alguns Sindicatos de Trabalhadores Rurais da região (SCHREI-
NER, 2002), que o MASTES assume a forma de um movimento social no que 
diz respeito à coesão de ideias e ações.

A luta pela terra no Paraná remonta ao período imperial da história brasi-
leira, todavia, as mobilizações de agricultores no sudoeste de forma sistematiza-
da, organizativa e combativa pela terra são percebidas pelo menos desde 1980. 
A realização da assembleia no Pavilhão da Paróquia de Marmeleiro, no dia 28 de 
março, a pedido de lavradores que não possuíam títulos definitivos de suas ter-
ras, foi organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Francisco Beltrão 
e de Marmeleiro, Sindicato Rural de Marmeleiro e Comissão Pastoral da Terra 
(CPT), com o objetivo de expor os problemas dos lavradores para autoridades 
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locais para solicitação de compromisso com a causa. Um encontro de estudos 
dos agricultores do Sudoeste do Paraná, nos dias 05 e 06 de abril de 1983, na 
sede da ASSESOAR em Francisco Beltrão, em parceria com Sindicatos dos Tra-
balhadores Rurais e CPT, reuniu 39 participantes dos municípios de Capane-
ma, Francisco Beltrão, Nova Prata do Iguaçu, Ampére, Realeza, Santa Izabel do 
Oeste, Enéas Marques, Renascença, Reserva do Iguaçu, Salto do Lontra, Palmas, 
Dois Vizinhos, São João, Coronel Vivida e Três Passos (RS). O encontro teve o 
objetivo de fazer um levantamento da realidade da região, confrontando o Esta-
tuto da Terra e outras medidas do governo federal como os projetos de coloniza-
ção, o usucapião especial, regularização de títulos, e o Ministério Extraordinário 
para Assuntos Fundiários. A constatação desse momento e espaço de estudos foi 
de que a situação era crítica e tendia a agravar-se, visto que a legislação do Go-
verno Federal não oferecia perspectivas de mudanças e de que os trabalhadores 
rurais deviam, unidos a organizações de classe, reivindicar medidas para a solu-
ção dos problemas, enquanto as entidades continuariam a realizar seus estudos 
(ENCONTRO DOS AGRICULTORES SEM TERRA DO SUDOESTE 
DO PARANÁ, 1983).

Percebemos então, que, no início da década de 1980, já existiam articula-
ções de agricultores sem terra e de posseiros intuindo a conquista da terra. O 
problema da titulação ainda não concedida, a legislação que não favorece os sem-
-terra e a construção das barragens, acabam por conformar uma identificação 
coletiva na direção da criação de um movimento organizado e coletivo para lutar 
pelas suas reivindicações e direitos. Nessa identificação, reúnem-se expropriados, 
despossuídos e expulsos, além de entidades que se articulam com eles, mediando, 
seja a construção do movimento em si, seja na luta por objetivos específicos de-
pois da constituição, tornando-se o próprio movimento criado, como é o caso do 
MASTES, que depois também assume o papel de um mediador que atua nesse 
processo recíproco com os sem terras e também nas ocupações realizadas por 
eles, com ajuda de outros, como a CPT, Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e 
ASSESOAR. 

Nos objetivos do MASTES, já observamos a intencionalidade de o movi-
mento atuar como um mediador, isto é, na observância dos três principais ele-
mentos que fazem parte da mediação, a situação, a reciprocidade e a formação, 
na visão de que a mediação constitui uma ação social constante e um processo de 
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troca e de transformações mútuas entre universos culturais diferentes, sem uma 
relação mecânica ou vertical entre mediador e mediado, mas em uma relação de 
circularidade e partilha (NEVES, 2008).

De mediado a mediador, a autonomia do MASTES

No decorrer do processo, o MASTES demonstra sua ação para a formação 
dos agricultores sem terra da região. A intencionalidade da reciprocidade como 
essência do movimento mostra-se de forma clara quando coloca a necessidade de 
uma nova ordem social a ser definida e firmada pelos trabalhadores no avanço do 
processo de suas lutas, conquistando mais espaços, como o político e o sindical, 
com as decisões do movimento sendo tomadas pelo conjunto dos trabalhadores 
com coordenação escolhida por eles, e afirmando o movimento como autôno-
mo, que se autodetermina em suas decisões e ações assessorado e integrado com 
o movimento sindical. A participação dos trabalhadores insere-se nos princípios 
do MASTES ao mesmo tempo em que o movimento se coloca como formador 
da consciência, sensibilização e organização deles, em um processo de mediação 
que não permite hierarquização, mas processos interativos horizontais com tro-
ca de bens culturais, como vimos.

A concretização da organização do MASTES com a ocupação da Fazen-
da Annoni, depois da motivação nascida na observância da ação coletiva dos 
agricultores sem terra posta em prática, fez iniciar os trabalhos de mobiliza-
ção no sentido de debater os problemas e procurar medidas para que os direi-
tos  dos sem terra fossem atendidos e garantidos, levantando informações nos 
municípios dos números de sem terra para organizarem-se em nível de comu-
nidade e, posteriormente, em nível municipal (PRINCIPAIS LUTAS DOS 
TRABALHADORES CONTRA AS POLÍTICAS OFICIAIS, EM QUE 
A ASSESOAR TEVE PARTICIPAÇÃO SIGNIFICATIVA, SEJA NO AS-
SESSORAMENTO OU NO APOIO CONCRETO, 1987). Num encontro 
de abril de 1983, algumas propostas são colocadas para o movimento sem terra 
que se estruturava: fazer levantamentos completos dos sem terras, criar grupos 
por comunidade, município e região, realizar reuniões e encontros com a ajuda 
de material e de pessoas em todos os níveis, realizar encontros municipais para 
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aprofundamento dos líderes e pensar em um jeito de recolher ideias, sugestões 
e propostas dos participantes (ENCONTRO DOS AGRICULTORES SEM 
TERRA DO SUDOESTE DO PARANÁ, 1983). 

No final de 1983, no mês de dezembro, o MASTES, em seu boletim Aler-
ta, descreve suas dificuldades em Nova Prata do Iguaçu, em que os sem terra 
participantes do movimento, ainda em articulação em nível municipal, decidem 
pela realização de uma festa, que, divulgada, teve boa aceitação das comunida-
des, para aproximar as pessoas e angariar fundos ao movimento para reuniões, 
encontros e viagens. Devido a essa mobilização, o movimento sofreu ataques 
dentro da própria Igreja Católica. Disso, o MASTES afirmou que as declarações 
eram contrárias ao que a igreja prega, ou seja, a opção preferencial pelos pobres, 
enfatizando que o movimento não era desordeiro, mal intencionado e comunis-
ta, mas visava organizar os trabalhadores sem terra para que houvesse justiça na 
distribuição da terra, acesso ao emprego e habitação, e que existia para unir aque-
les que não queriam o pobre à margem da sociedade, juntando os marginalizados 
para fazer valer os seus direitos. Isso mostra também que a igreja fortemente pre-
sente nas questões da terra, sobretudo com a CPT e aporte teórico e prático da 
Teologia da Libertação, não era homogênea, e grupos ou parte dela não ingressa-
ram na luta pela terra. Ainda no calor dos conflitos em Nova Prata, o MASTES 
reafirma mais uma vez seus objetivos, destacando também a meta de divulgar e 
conscientizar a população em geral sobre o problema da terra e a necessidade 
de uma reforma agrária, sentindo o estigma que se cria em setores regionais de 
taxação dos sem terra como “vagabundos”, como aparece em muitos momentos 
descritos pelos próprios participantes do movimento (ALERTA, 1983c).

O MASTES surge na oportunização política do final da década de 1970 e 
início da década de 1980 na região Sudoeste do Paraná, tendo em vista a cons-
trução de barragens na região que expropria pequenos agricultores, no processo 
de modernização agrícola com a preferência das políticas aos médios e grandes 
produtores e na deliberação pela monocultura exportadora. A ação de institui-
ções que se colocam ao lado dos sem terra, como a CPT, alguns Sindicatos de 
Trabalhadores Rurais e a ASSESOAR, reforça e encoraja a possibilidade de uma 
ação coletiva com antagonistas visíveis e formulando propostas comuns e identi-
dades coletivas articuladas a partir de quadros culturais consensuais como a con-
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cepção de terra para quem trabalha nela e de quem dela precisa, desencadeado ao 
mesmo tempo pelas restrições que o contexto produz como o desenraizamento 
e expulsão da terra por não acompanhar as mudanças impostas, fazendo surgir, 
assim, um movimento social do campo. 

A primeira ação de ocupação de sem terra na região Sudoeste do Paraná foi 
na Fazenda Annoni em Marmeleiro, divisa com Campo Erê, Estado de Santa 
Catarina, no dia 17 de julho de 1983, por 648 famílias em uma área de 4.334 
hectares. Já no dia 21 de julho de 1983, aconteceu o primeiro ataque violento a 
mando da família Annoni, quando jagunços destruíram os barracos, casas e fura-
ram panelas a bala para inviabilizar a preparação de alimentos, além de assassinar 
um sem terra, João de Paula, de 53 anos, que deixou esposa e nove filhos. Após 
o despejo violento da primeira ocupação, os sem terra reuniram-se e acampa-
ram na localidade de Bom Jesus, próximo à Fazenda. Esse acampamento durou 
mais de um mês e foi importante para a construção do MASTES e ampliação de 
apoios que vieram de demais entidades e movimentos. No dia 22 de setembro, os 
sem terra voltaram a ocupar a Fazenda, reunindo-se no centro da área por algum 
tempo e, depois, espalhando-se pelas terras para iniciar a produção e os trabalhos 
(CALLEGARI, 2015).  

A Comissão Regional dos Sem Terra, a respeito do acampamento dos ocu-
pantes da Annoni na localidade de Bom Jesus, à beira da Rodovia que liga Mar-
meleiro a Campo Erê,  pronunciou-se dizendo que o INCRA, depois do despejo 
violento, garantiu que os sem terra seriam assentados em áreas no próprio estado 
do Paraná, porém, durante o acampamento no Bom Jesus, afirmou que só teriam 
áreas para assentar nos projetos do Instituto na Amazônia, expondo também 
que grande parte da sociedade marmeleirense, como comerciantes e industriais, 
era contra os acampados, enquanto órgãos de classe, algumas entidades e setores 
da igreja estavam apoiando a ação. Depois de um mês aguardando terras no Pa-
raná, os sem terra voltam a acampar na Annoni, estruturando-se em barracos de 
taquara cobertos de lona e iniciando os trabalhos, plantando feijão, milho, arroz 
e batatinha (ALERTA, 1983a; ALERTA, 1984b).

Uma demonstração da atuação do MASTES como mediador na ocupação 
da Fazenda Annoni e com os acampados, apesar de não ter organizado sistemati-
camente a ação, é a manifestação de que a ocupação é de inteira responsabilidade 
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dos que lá estão, porém, o movimento tem se solidarizado, prestando apoio e 
ajuda necessária para que tenham por parte das autoridades a garantia da terra. 
O MASTES, depois de um pedido de despejo da justiça, atua juntos com os ocu-
pantes de modo a impedir ação, tanto que duas pessoas foram encarregadas de ir 
a Curitiba encontrar com autoridades estaduais, realizando, inclusive, encontro 
com o governador no dia 05 de dezembro de 1983,  conversas com deputados, 
sempre na companhia de um representante da CPT, e entrega às autoridades um 
documento seguido de abaixo-assinado reivindicando que a ação de despejo não 
seja realizada e que o INCRA desaproprie a Annoni para fins de reforma agrária,  
informando que, na área, foram plantados vários produtos agrícolas que estão 
por ser colhidos (ALERTA, 1983d)

O MASTES mostra ainda a resistência dos ocupantes da Annoni na luta 
por outros direitos, como estradas e pontes, escolas, segurança na área. Uma pro-
posta também articulada na ocupação e enviada ao INCRA era de que as terras 
ocupadas para a prática da agricultura visando à obtenção de recursos para o 
desenvolvimento e sustento devem ser pagas pelos sem terra, porém, sem recur-
sos imediatos para a aquisição, solicitam que o INCRA apresente um plano de 
pagamento considerando o valor das prestações anuais compatível com a pro-
dução retirada da terra, respeitando dois anos de carência e oito prestações fixas 
anuais. Ainda sobre a atmosfera de possível despejo, entidades como a Diocese 
de Palmas, Sindicatos de Trabalhadores Rurais da região, Paróquias de alguns 
municípios, ASSESOAR, CPT, Comissão Regional dos Sem terra do Oeste ca-
tarinense e o MASTES unem-se em um manifesto de apoio aos ocupantes no 
sentido de que o desejo irá marginalizar socialmente 648 famílias, cerca de qua-
tro mil pessoas, aumentando ainda mais os problemas que a sociedade enfrenta 
(ALERTA 1984c; ALERTA 1984d; ALERTA 1984e). 

A ocupação da Fazenda Annoni com todas as suas dificuldades, resistências 
e lutas, trabalhos coletivos, hortas e açudes comunitários, além das negociações 
e embates nem sempre harmoniosos com autoridades governamentais e órgãos 
do Estado, também sofreu disputa na sua transformação. Quinze anos após 
a ocupação, a escolha do nome do assentamento remete à luta simbólica. 
Conforme ata elaborada pelos trabalhadores em reunião do dia 27 de março de 
1999, o assentamento deveria chamar-se João de Paula para relembrar o mártir 
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da luta, que foi morto a mando dos pretensos donos da terra em 1983, porém 
o nome escolhido foi o da vontade do INCRA em homenagear um dos seus 
servidores, José Eduardo Raduan. O Assentamento, hoje, é formado por dez co-
munidades (CALLEGARI, 2015).

A mediação assumida pelo MASTES no início do processo de ocupação e 
acampamento da Fazenda Annoni, além de organizar os sem terra em um movi-
mento definitivamente regional, também fez o MASTES mediar, desde o início, 
outras ocupações, como foi o caso da Fazenda Imaribo em Mangueirinha, pri-
meira ocupação organizada pelo movimento. 

Em junho de 1984, o MASTES elabora uma carta aberta entregue a 
Paulo Somer, coordenador do INCRA, em nome de aproximadamente nove 
mil famílias de agricultores sem terra do Sudoeste do Paraná. A comissão re-
gional do movimento solicita solução para o problema da terra, enfatizando 
que não há mais comida na mesa do pobre, que a miséria está crescendo na 
beira das cidades e que o agricultor não quer emprego na área urbana, quer 
terra para produzir alimentos, pois a comida do brasileiro não é a soja. A 
carta aberta enviada ao coordenador do INCRA ainda concluiu, com base na 
reunião realizada nos dias 07 e 08 de abril de 1984, com as comissões muni-
cipais do movimento, que as terras a serem redistribuídas devem ser as terras 
do governo, tanto devolutas como públicas, as terras mal ocupadas e impro-
dutivas, as grandes áreas pertencentes a estrangeiros ou profissionais liberais, 
comerciantes, industriais, isto é, terra de gente que não precisa dela para so-
breviver e terras das empresas e grupos econômicos em geral, com a deter-
minação de um módulo máximo de 100 hectares, relatando que aguardam 
uma solução pacífica para o problema para não se chegar ao objetivo pela via 
da violência. A resposta da coordenação do INCRA foi de que a solução do 
problema cabia ao próprio movimento, e é então que surge a decisão: “ocupar 
as terras que não estão produzindo nada além de dinheiro”. A primeira ocu-
pação mediada pelo MASTES foi nas terras da Fazenda Imaribo S/A, firma 
madeireira localizada no município de Mangueirinha, na madrugada do dia 
22 de junho de 1984 e contou com a participação de 81 famílias do Sudoes-
te, em um total de 481 pessoas. Na chegada à fazenda, os sem terra tiveram 
resistência para entrar na área dos funcionários da madeireira, de modo que 
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não conseguindo impedi-los, chamaram os donos da firma e a polícia militar, 
entretanto, a negociação foi de que poderiam permanecer no local até no dia 
25, uma segunda-feira (ALERTA, 1984a).

No dia 28 de junho, uma comissão de cinco acampados da Imaribo foi 
até Curitiba expor as autoridades e órgãos governamentais as suas propostas, 
sendo lá taxados de ladrões, invasores, mentirosos, criminosos e merecedores 
de cadeia. O INCRA e o Instituto de Terras e Cartografia do Paraná (ITC) 
solicitaram que a comissão apresentasse um projeto de colonização para que 
o INCRA aprovasse o reassentamento, ao cabo que o projeto foi entregue pe-
los sem terra, que, no dia 03 de julho, voltaram a Curitiba para acompanhar 
o andamento do processo. Receberam apoio de deputados, do Arcebispo de 
Curitiba, Dom Pedro Fedalto, e do Comitê Estadual dos Sem Terra do Pa-
raná e de representantes do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB) e do Partido dos Trabalhadores (PT). Novamente, solicitaram a 
desapropriação da área e receberam a devolutiva de que as reivindicações se-
riam atendidas pelos órgãos responsáveis (ALERTA, 1984b). Depois de oito 
meses, a vitória foi, essa a constatação do MASTES, quando a Fazenda Ima-
ribo foi desapropriada no dia 15 de janeiro de 1985 pelo presidente da Repú-
blica, João Figueiredo, para reassentamento dos sem terras em uma área de 10 
mil hectares que ficou conhecida como Vitória da União. Um dos destaques, 
observado pelo próprio movimento e por demais entidades e instituições que 
atuaram na ocupação da Imaribo, foi a participação decisiva das mulheres na 
conquista da terra, tanto no enfrentamento com a polícia como na participa-
ção em comissões internas no acampamento (ALERTA, 1985) 

Conforme relata o Alerta de janeiro de 1985, foi por meio de encon-
tros, reuniões, estudos e debates que os trabalhadores perceberam que esta-
vam sem terra pelo modo como está organizada a sociedade sob a égide do 
capitalismo, e não por má vontade ou preguiça dos agricultores. “No sistema 
Capitalista, a classe dos ricos, a classe dos grandes, rouba a terra dos traba-
lhadores (através dos preços baixos, financiamento, grilagem) para poder ex-
plorá-los mais, fazendo-os boias-frias, meeiros, parceiros” (ALERTA, 1985). 
Essa é a afirmativa do movimento em uma clara definição de classe em uma 
experiência já vivida na luta pela terra nos acampamentos e no trabalho de 
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base, por meio de reuniões, estudos, reflexões, mediadas pelo MASTES, que 
desenvolve a consciência de classe diante dessa luta travada e da decisão de 
que a saída encontrada para a situação vivida era juntar-se, organizar-se e ocu-
par, conforme os pressupostos de Thompson (1984) de que a classe não existe 
sem luta, muito pelo contrário, ela só tem existência no desenvolvimento das 
lutas históricas. 

É isso que observamos na trajetória dos movimentos sociais pela terra 
no Sudoeste, especialmente do MASTES, que também se encaixa na media-
ção, na circularidade entre teoria ou reflexões teóricas e empirismo, na luta 
concreta ou no sofrimento concreto que se levantam nas discussões com os 
sem terras, criando uma representação coletiva no processo de mediação do 
MASTES com os sem terra, por meio de estratégias ou trabalho de base que 
determinam posições e relações que constroem para o grupo ou classe um 
ser-percebido constitutivo de sua identidade, como defende Chartier (2002). 
Nessa divisão de classe criada pela consciência de classe, que, por sua vez, sur-
ge com a luta de classes, as classificações entre aliados e inimigos fica evidente. 
Entre os inimigos, o MASTES classifica o INCRA, políticos, latifundiários e 
ricos em geral, além de padres, sindicatos de trabalhadores rurais pelegos, coo-
perativas e a própria Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado 
do Paraná (FETAEP), que atrapalharam e prolongaram o sofrimento. No 
outro lado, declara como aliados aqueles que contribuíram com alimentos, 
medicamentos e ajudaram no desenvolvimento da consciência e organiza-
ção, “os pequenos em geral”, vários sindicatos de trabalhadores rurais, alguns 
padres e pastores, a ASSESOAR, prefeitos e vereadores da região (ALERTA, 
1985; BATTISTI, 2003).

Uma luta e exigência do MASTES e que são recorrentes em suas mani-
festações é que as terras da reforma agrária para os sem-terra da região fossem 
no estado do Paraná e não em outras regiões do país como aconteceu na for-
çosa migração dos sem terra para o centro-oeste e norte do país, onde proje-
tos de colonização do INCRA estavam sendo realizados (ALERTA, 1984a). 
Desde 1983, a afirmação da terra para o sem terra do Sudoeste no próprio es-
tado aparece na crítica aos projetos de colonização do INCRA no norte, onde 
agricultores da região estavam sendo levados. Em agosto de 1983, aconteceu 



568

MASTES:  oportunização, mediação e movimento social

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

a transferência de famílias de municípios como Francisco Beltrão, Pranchita 
e Enéas Marques para o Projeto Juma, no Amazonas, com capacidade para 
sete mil famílias, com a promessa de que o INCRA cederia lotes de 40 a 60 
hectares, comprometendo-se em construir casas de madeira, barracos, bem 
como infraestrutura básica, como estradas, escolas, ambulatórios, destinando 
seis meses de salário mínimo por família, além do transporte até o local. 238 
famílias do Sudoeste foram transferidas para lá (SCHREINER, 2002).

Os projetos de colonização do INCRA no norte e centro-oeste do país 
são colocados como soluções possíveis para a falta de terras no Paraná, ten-
do recebido a contraposição do MASTES que afirmava existir propriedades 
ociosas no próprio estado e que as famílias poderiam ser assentadas. Essa 
reivindicação foi levada ao então governador José Richa, que, na campanha 
eleitoral, se comprometera com a Reforma Agrária, e ao Secretário da Agri-
cultura, Clauss Germer, que se colocou, de forma enfática, contrário à trans-
ferência dos agricultores aos projetos de colonização. Em visita ao Projeto 
Dirigido Pedro Aleixo, próximo a Rio Branco no Acre, o secretário relatou a 
ausência de infraestrutura mínima, falta de assistência técnica, escolas precá-
rias e forte presença de malária nos agricultores, relatando que os projetos são 
campos de massacre para os colonos que para lá são levados pela inexistência 
mínima de condições de sobrevivência, entretanto, pela grande pressão da 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Paraná (FETAEP), o secre-
tário pediu demissão em agosto de 1986 (SCHREINER, 2002).

Para o Projeto Juma, foi enviada uma comitiva de três ônibus com 27 fa-
mílias do Sudoeste, incentivados por propagandas de prefeituras e de alguns 
sindicatos dos trabalhadores rurais da região. Chegando lá, os camponeses 
foram postos debaixo de uma lona e, observando a terra arenosa, desanima-
ram, alguns queriam voltar, entretanto, os motoristas dos ônibus informaram 
que estavam proibidos de transportar o pessoal novamente para a região Su-
doeste. Os sem-terra iam para os projetos porque lhes eram prometidos lotes 
de 100 hectares, água boa, casa, médico, demais assistência, e com a fala de 
que lá se produzia de tudo, porém, os relatos dos que retornaram contrariam 
a propaganda. Uma mulher relata que voltou porque ficou desamparada com 
quatro crianças depois que o marido foi levado a um hospital a 450 quilôme-
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tros de onde estavam e, depois disso, não tiveram mais notícias do homem, 
indo atrás dele, receberam, na chegada, a notícia de que ele já havia morrido 
de malária e estava enterrado há alguns dias. Outros relataram que retorna-
ram porque lá não tinha água, apenas uma lagoa com água parada para beber 
e lavar roupa e para onde se olhava só se avistava uma areia que era de “doer as 
vistas de branca” (ALERTA, 1983a; ALERTA, 1983b).

Essas experiências do posicionamento de reivindicar terras no Paraná 
também deram uma identidade ao movimento no sentido de não desenraizar 
os agricultores ou forçá-los a migração em uma região que não conheciam e 
seriam novamente a frente da frente da expansão como foram, quem sabe, 
seus pais ou avós que aqui no Sudoeste chegaram do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina com o discurso de impossibilidade de se conseguir terras em 
seus estados de origem. 

Considerações finais

A luta pela terra no Sudoeste do Paraná remonta, de alguma forma, às dis-
putas indígenas ainda no período imperial e ao sucessivo avanço privado-estatal 
colonizador. A modernização da agricultura e a construção das grandes hidre-
létricas a partir da década de 1960 aceleram um processo de esgotamento e ex-
propriação da terra na região. O contexto político do Brasil do início da década 
de 1980 corresponde a uma janela de oportunização política em que se verifica 
a ação de mediadores que passam a mobilizar setores da sociedade afetados por 
esse processo.

A mediação de segmentos progressista de igrejas, sindicatos rurais e da 
ASSESSOAR, é fundamental para a sistematização dessa realidade global em 
consonância com problemas locais. Essa sistematização materializa-se na criação 
do MASTES, que, fundado em função da ocupação da Fazenda Annoni, ho-
mônima daquela histórica do Rio Grande do Sul, aos poucos assume seu prota-
gonismo e autonomia e passa, inclusive, a disputar com segmentos dos mesmos 
mediadores que viabilizaram sua estruturação.   

A ação do MASTES redundaria na ocupação da Fazenda Gaúcha, no mu-
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nicípio de Renascença, da Fazenda Perseverança em Marmeleiro, em acampa-
mentos em Chopinzinho e Salto do Lontra, nos bloqueios de estradas para en-
trega de material de conscientização e na participação de atos e manifestações em 
Curitiba (PRINCIPAIS LUTAS DOS TRABALHADORES CONTRA AS 
POLÍTICAS OFICIAIS NAS QUAIS A ASSESOAR TEVE PARTICIPA-
ÇÃO SIGNIFICATIVA, SEJA NO ASSESSORAMENTO OU NO APOIO 
CONCRETO, 1987). 

Seguindo o mesmo processo, as ações do MASTES vão aos poucos se fun-
dindo e confundindo com as ações do MST, especialmente após o Primeiro En-
contro Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, realizado entre os dias 20 
e 22 de janeiro de 1984 no município de Cascavel, no estado do Paraná, onde 
representantes do MASTES participaram juntamente com 100 trabalhadores 
de 12 estados da federação (SCHREINER, 2002).

O que fica claro nesse processo, mesmo que apresentado suscintamente, é 
que o MASTES, embora atrelado a um contexto evidentemente hostil aos po-
bres do campo, não surge espontaneamente. A ação de mediadores para além da 
base social foi fundamental para que um movimento se estabelecesse, se consoli-
dasse de maneira autônoma e posteriormente evoluísse na perspectiva relacional 
de um movimento maior que atualmente assume proporções globais. É esse pro-
cesso que alterna escala, subjetividade e materialidade, que procuramos eviden-
ciar a partir do MASTES, mas que é elemento importante para a compreensão 
da dinâmica dos movimentos sociais de luta pela terra. 
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No final da década 1970 e no início dos anos 1980, o anseio de gran-
de parte do povo brasileiro era o fim da ditadura militar e a perspectiva de mu-
danças para enfrentar a crise econômica. No campo, as consequências do mode-
lo de agricultura com a implantação do programa revolução verde1 agravavam a 
crise para grande parcela dos agricultores(as): endividamento bancário, êxodo 
rural, queda de preços dos produtos agrícolas, falta de terra, intoxicações por 
agrotóxicos, doenças, inflação, enfim, era um contexto difícil, caracterizado pelo 
descaso do governo em relação aos direitos do povo. 

Nesse mesmo tempo, lideranças da Igreja Católica se envolviam e anuncia-
vam as reflexões e inovações propostas pelo Concílio Vaticano II (1964) a partir 
da leitura latino-americana, oficializadas pelas Conferências de Medellín (1968) 
e Puebla (1979). Esse movimento religioso da década de 1970 se torna conhe-
cido como Teologia da Libertação que, a partir da Bíblia interpreta a realidade 

1  Segundo Carvalho (2005, p. 221): “’Revolução Verde’ é uma expressão genérica que designa o processo 
de mudanças tecnológicas, econômicas e sociais no meio rural brasileiro a partir da ampliação das políticas 
públicas de subsídios à agroindústria que propiciaram alterações nos padrões tecnológicos com a introdução 
massiva de sementes hibridas, dos agrotóxicos, dos fertilizantes de origem industrial, dos herbicidas, da mo-
tomecanização, de novos cruzamentos genéticos animais, dos hormônios para animais, etc., provocando a 
especialização na produção, a concentração de terra e o êxodo rural..

Mulheres Agricultoras:

do silêncio à constituição do movimento 
autônomo de mulheres camponesas

Sirlei Antoninha Kroth Gaspareto
Zenaide Collet
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de injustiça e anima as pessoas a buscarem caminhos para superarem a condição 
de exploração, sendo fortalecido pelo processo em curso de Educação Popular, 
inspirado na Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire (2015).

De uma forma ou de outra, principalmente lideranças das Igrejas dedica-
ram tempo para visitar seu povo, ouvir suas angústias e sonhos. Avaliaram, apro-
fundaram e retomaram a ação pastoral priorizando a igreja viva, engajando-se 
nesse movimento de libertação, de animação cristã das comunidades, valorizan-
do a atuação dos leigos(as). 

Reconhecer e valorizar alguns dos primeiros passos que marcaram a vida 
das mulheres agricultoras no final da década 1970 e início de 1980, no oeste de 
Santa Catarina, é fundamental no sentido de compreender como, em tempos 
de luta pelo fim da ditadura militar, de reorganização da resistência, de crise no 
campo, as mulheres agricultoras/camponesas na medida em que se organizam, 
vão ganhando visibilidade e constroem caminhos considerados fundantes no 
que se refere à criação do Movimento de Mulheres Agricultoras (MMA). 

A partir de uma abordagem qualitativa, nosso esforço foi de buscar nos 
arquivos históricos do Movimento de Mulheres Camponesas (MMC), nas pri-
meiras reflexões, debates, reuniões, encontros realizados pelas mulheres, repor-
tagens de jornais, documentos manuscritos e datilografados, bem como relatos 
de quem vivenciou a experiência, como, naquele período, as mulheres agricul-
toras/camponesas atuaram e teceram a Organização de Mulheres Agricultoras 
(OMA) - Movimento de Mulheres Agricultoras (MMA), que a partir de 2004 
denomina-se Movimento de Mulheres Camponesas (MMC).

O artigo traz o relato de Maria Bottin, uma das integrantes desse Movi-
mento, em entrevista realizada no dia 15 de julho de 2020, embora nossa inten-
ção fosse ouvir outras mulheres que também vivenciaram a organização das mu-
lheres naquele tempo, porém, para esse momento não foi possível e permanece 
enquanto desafio. 

Dos materiais que obtivemos acesso, destacamos algumas datas significa-
tivas que expressaram o objetivo que unia as mulheres agricultoras e como elas 
escreveram pautando suas lutas, como foram ampliando suas relações e, aos pou-
cos, foram levando suas reivindicações às autoridades nacionais. Isso tudo foi 
sensibilizando a sociedade para a problemática da mulher do campo. 
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Constatamos que as mulheres, na medida em que foram se dando conta 
de que viviam num contexto de NÃO reconhecimento da mulher, de desvalori-
zação de seu trabalho, de seu existir, foram rompendo com o silêncio, enfrenta-
ram a cultura patriarcal que, por sua vez, negava-lhes direitos, tomaram posição 
frente aos problemas sociais, econômicos, políticos do povo. Pouco a pouco, no 
processo da própria libertação enquanto mulher foram lançando as sementes do 
Movimento autônomo de Mulheres Camponesas do Brasil.

A região oeste Catarinense

O oeste de Santa Catarina até meados do século XIX fora marcado pela 
presença dos povos originários, predominantemente os povos Kaingang e, em 
menor proporção, os povos Guarani. A partir do século XVIII começa passar 
por esta região, considerada como espaço livre2, tropeiros portugueses, espa-
nhóis, paulistas acompanhados de escravos, entre outros. No início do século 
XIX, ocuparam os campos de Palmas, abriram picadas e foram atravessando o 
oeste catarinense em direção às regiões das Missões no Rio Grande do Sul. 

O tropeirismo circulou na região por quase 200 anos, um contexto que 
marca este espaço geográfico pela exploração econômica, dominação dos povos 
e violência sexual contra as mulheres dos povos originários, influenciando na for-
mação étnico3 cultural de nossa gente. No início do século XX ocorreu a Guerra 
do Contestado. Confronto entre os povos caboclos, camponeses, posseiros em 
defesa terra, da floresta, da erva-mate contra os interesses do Estado quanto aos 
limites entre Santa Catarina e Paraná e a construção da estrada de ferro ligando 
Santa Maria no Rio Grande do Sul a Itararé no estado de São Paulo concedendo 
a exploração da madeira a empresa norte-americana Southem Brazil Lumber & 
Cololonization Company (PAULILO 1996; RENK 1999; THOMÉ, 2012).

 Em seguida do conflito, o Estado se preocupou em colonizar a fronteira do 
oeste catarinense buscando a partir de 1917 empresas colonizadoras dispostas a 

2 “Espaço geográfico não definido fisicamente, e esparsamente ocupado pelo homem primitivo que, vivendo 
em plena liberdade, habitava-o sem nenhum compromisso, sem nenhum controle estatal”. (Thomé, 2012, p. 7).
3  “Neste meio, em seu interior, é que se formou e desenvolveu o “caboclo pardo”, o Homem do Contestado 
Primitivo”.(Thomé, 2012, p. 7).
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encampar a estratégia de povoamento, implicando na expulsão dos povos origi-
nários e caboclos, impondo a desterritorialização de culturas.

Dividiram a área em pequenos lotes aos quais deram o nome de colônias, 
sem nada de infraestrutura, e vendiam-nas principalmente às jovens famílias des-
cendentes de imigrantes italianos, alemães, poloneses, entre outros, das velhas 
colônias do Rio Grande do Sul. Esses migrantes na maioria trabalhavam na agri-
cultura, ao que dão continuidade caracterizando o oeste catarinense como área 
da agricultura familiar camponesa. (PAULILO, 1996; RENK, 1999).

A chegada dessas jovens famílias de migrantes na região traz consigo con-
cepções, visões de trabalho, de mundo, de relações sociais próprias. O modo de 
vida dos povos originários e caboclo, o uso comunitário da terra que permitia o 
cultivo de auto-sustento, criação de animais, a familiaridade com o mato onde 
caçavam, pescavam, coletavam erva mate, pinhão, enfim, a abundância que a 
natureza oferecia-lhes proporcionando alimento e troca tinha pouco significa-
do para os migrantes. “A natureza precisa ser conquistada”, lema contra o qual 
gritam hoje os ecologistas. Para os migrantes o senso comum era de que mato 
representava desperdício e símbolo da selvageria (palavra que deriva de selva)” 
(PAULILO, 1996, p. 114).

O Estado vê como estratégico povoar a área de fronteira oeste de Santa 
Catarina e busca companhias colonizadoras para efetivar o plano. E ambos, des-
considerando os povos que aqui habitavam, extraem a madeira, dividem, limi-
tam e passam a escriturar a terra. Os migrantes chegaram na região e começaram 
a investir no preparo da terra, no cultivo de cereais e criação de animais para a 
comercialização, cuja renda era investida no pagamento da terra e das estruturas 
mínimas de moradia e trabalho. “Advogavam-se enquanto trabalhadores, cons-
trutores do progresso” (RENK, 1999, p. 26) e mesmo sendo explorados pelas 
companhias colonizadoras e pelo Estado, que não criou infraestrutura (estradas, 
pontes, escolas), incorporaram a ideologia de desvalorização dos povos originá-
rios e caboclo e de suas culturas. Contexto que embasa preconceitos, discrimi-
nações, concepções de invisibilizar e negar a presença dos povos que habitavam 
a região, supervalorizando a cultura branca, patriarcal portadora do progresso 
(RENK, 1999).

Outro aspecto marcante entre os(as) migrantes é a religião. Ao mesmo 
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tempo em que chegavam no lote comprado, construíam suas precárias casas e le-
vantavam o capitel4, e, ou capela onde se reuniam para a reza do terço e também 
era o lugar das crianças estudar. Podemos citar como exemplo a colonização de 
Quilombo/SC, onde a capela foi a primeira escola da comunidade, hoje Escola 
de Educação Básica Professora Jurema Savi Milanez (LOVERA, 2016).

Entre os migrantes predominaram a Igreja Evangélica de Confissão Lute-
rana do Brasil (IECLB) e a Igreja Católica Apostólica Romana que, de modo 
geral, aliadas às companhias colonizadoras e ao Estado se propuseram a “catequi-
zar” os povos originários e caboclos desta “terra livre”. A religiosidade desses po-
vos expressava um conjunto de devoções conhecida como catolicismo popular, 
orientada pelos monges João Maria, José Maria e mulheres como Francisca Ro-
berta (Chica Pelega), Maria Rosa e outras que tinham uma vida simples, davam 
conselhos, benziam, abençoavam, tratavam as doenças remédios das plantas e 
ervas medicinais (SAVOLDI; RENK, 2012). Com o passar dos tempos, ocorre 
a interculturação entre a religiosidade popular e as religiões Católica e Luterana 
dos migrantes, sendo a religião um dos aspectos forte da cultura da população 
oeste catarinense.

Logo após o golpe militar de 1964, o Estado adota para a agricultura o 
programa revolução verde sob orientação norte americana. Na década de 1970 
chegam as políticas para 

É nesse contexto que vai acontecendo entre as comunidades a releitura bí-
blica, a partir da Teologia da Libertação e da Educação Popular que foram deter-
minantes para a organização do povo trabalhador no oeste catarinense. 

A importância da re-orientação da igreja diocesana em 
tempos de D. José Gomes

Precisamente, no dia 27 de outubro de 1968 o Bispo Dom José Gomes 
toma posse na Diocese de Chapecó. Ao mesmo tempo em que participava do 
Concilio Vaticano II e das Conferências Latino Americanas de Medellin (1968) 

4  Pequena “igrejinha” ou “santuário” construído à beira da estrada, próximo a fonte de água. Na construção 
havia lugar apenas para o santo ou santa, ou Nossa Senhora de devoção da família ou comunidade, onde as 
famílias se reuniam para rezar o terço nos domingos e dias santos / festas religiosas, fazer novenas, pedir ou 
agradecer por graças alcançadas, ou mesmos as pessoas que passavam, paravam para fazer sua prece.
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e Puebla (1979), em contexto de ditadura militar no Brasil e em muitos países da 
América Latina (UCZAI, 2002), D. José Gomes reunia sua Diocese, chamava 
internamente seus pares que faziam discussões amadurecendo a ideia de que a 
“Fé sem obras é morta”. O/as cristãos/ãs, frente aos desafios de estudarem e com-
preenderem suas realidades, a exemplo da história do Povo de Deus na Bíblia, 
foram gradativamente tomando posição frente aos seus próprios problemas.

Não demorou muito para que D. José Gomes fosse conhecido e respeitado 
como “[...] homem de Deus. [...] não era afeito ao luxo e à pompa. [...] jamais 
se deixou levar pelos afagos dos poderosos e burgueses, embora nunca tivesse 
perdido o respeito por eles [...]” (LOVERA et al., 2013, p. 20). Isso conferia-lhe 
autoridade e leveza em seu processo de evangelização e pastoreio. Eram indíge-
nas, sem-terra, pequenos agricultores, e com as mulheres agricultoras, não foi di-
ferente. Elas foram se organizando e se encontrando em seus espaços específicos 
para buscar soluções aos problemas. Maria Bottin explica: “Dom José participou 
das Conferências de Puebla e Medelim e daí teve como iniciativa a formação de 
lideranças com os estudos bíblicos onde surgiram os grupos de reflexão”.

Aos poucos foi se dando um grande mutirão. Sob a motivação da reflexão 
teológica latino-americana, cada vez mais, lideranças da Igreja Católica, Igreja 
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – IECLB, Congregações Religiosas, 
leigos/as se colocavam a caminho dessa proposta que liga fé e vida. Que não sepa-
ra fé e política. Que entende o elemento das práxis como semente de libertação 
das pessoas e transformação da sociedade. Desloca-se o lugar geográfico de onde 
e como evangelizar. As periferias das cidades e o campo se configuram como 
lugares de irradiação. A passagem de uma religião da ortodoxia para uma igreja 
da ortopraxis será cada vez mais fundamental e indispensável para encontrar os 
diferentes rostos marginalizados, explorados, abandonados que, a partir dessa 
orientação, passam ser a voz que grita por justiça e organiza seu novo esperançar. 

Neste sentido os círculos bíblicos na ótica da libertação, como segue até os 
dias atuais com os trabalhos do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos – CEBI, 
caracterizado pela leitura popular da Bíblia que se faz em comunidade, causa 
impacto e prepara o terreno para a caminhada dos Movimentos Populares.

Aos poucos a equipe diocesana de Chapecó foi elaborando material de ora-
ção e reflexão sobre a realidade, à luz da palavra de Deus e propondo para as fa-
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mílias se encontrarem em suas próprias casas. Em 1974 oficializaram os grupos de 
reflexão e ao mesmo tempo, em sintonia com a luta pela terra no Brasil, se orga-
nizou na diocese a Comissão Pastoral da Terra – CPT, que atuou decisivamente 
na organização sindical e na defesa dos povos originários (KUNZLER, 2002).

A atuação de lideranças religiosas sensibilizadas com os problemas do povo 
do campo encontrou eco no desejo de melhorar a vida, mexendo com a conjun-
tura social, política, econômica, cultural e marcando transformações no pensar 
e no agir das famílias. As mulheres eram a grande maioria que participava nas 
comunidades. Assumiam tarefas nas liturgias, nas festas, mas não tinham visibi-
lidade e expressão. Pouco a pouco começaram a se dar conta de suas realidades 
e foram engajando-se nesse processo de libertação provocado pela igreja. Passa-
ram a questionar, a fazer uso da palavra, algumas vozes, não mais quietas, mas, 
inquietas, foram se envolvendo para entender suas próprias realidades. Maria 
Bottin destaca: “então ali, eles perceberam que na mulher havia interesse de parti-
cipar mais, porque elas estavam numa situação que não queriam mais viver aquela 
vida e o sistema de governo não agradava a sociedade”. As mulheres decidiram 
assumir suas realidades e foram tecendo os primeiros passos de sua organização.

Organização das Mulheres Agricultoras (OMA)

O Programa da Revolução Verde no oeste catarinense foi responsável por 
provocar crises, entre elas a crise na suinocultura que era, para muitos agriculto-
res e agricultoras, a principal fonte de renda. A situação se agravou com a cha-
mada “peste suína africana5”, ocorreu a expansão dos frigoríficos e o modelo de 
produção integrada. “Essas empresas trabalham na forma de “produção integra-
da”, isto é, fornecem insumos e assistência técnica ao produtor e compram toda a 
produção” (PAULILO, 1996, p. 113). Essas questões eram temas de debates não 
só no interior dos grupos de reflexão, mas também nas comunidades que têm sua 
expressão nas mobilizações e concentrações do povo caracterizando-se atos de 
manifestação popular de denúncia e luta por direitos. 

5  Conforme Fiorentin e Oro (2002) a peste suína africana nada mais fo,i que uma manobra das grandes 
empresas eliminar o suíno crioulo e introduzir o suíno de acordo com os interesses do mercado, prejudicando 
muito agricultores, por isso é tida como “falsa da peste suína africana” (FIORENTIN; ORO, 2002, p. 196). 
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No dia 15 de outubro de 1980, em Chapecó, no Estádio Índio Condá, 
aconteceu uma grande concentração reunindo aproximadamente 20 mil pes-
soas. Depois percorreram a avenida com faixas e cartazes denunciando o gover-
no, o Ministério da Agricultura, as agroindústrias da região, técnicos veteriná-
rios e agrônomos que estavam a serviço do capital. Receberam o apoio do Bispo 
D. José Gomes, de lideranças religiosas que também reafirmaram e denunciaram 
a farsa da “peste suína africana” (FIORENTIN; ORO, 2002). Esses processos 
eram sempre discutidos, debatidos, organizados nas comunidades e grupos.

Conta-nos Maria Bottin que, no ano seguinte, em 1981, aconteceu em 
Nova Itaberaba uma reunião “com representante do clero que era o padre Pedro 
Ivo Oro, Bispo Dom José Gomes, José Fritsch, representando a juventude, equipe de 
base, lideranças da comunidade e lideranças rurais. Então Dom José, com toda a 
sabedoria, marcou assim, registrou uma presença máxima de mulheres”. Esta nar-
rativa não é incompatível com registros históricos quando na concentração do 
dia 8 de março escrevem a memória de luta. Neste documento encontramos:

Em 25 de julho de 1981 reuniram-se em Itaberaba a equipe de 
Base com representantes do clero, políticos e lideranças rurais 
das comunidades de Chapecó: Arlindo e Jardelina Rama, Ari  e 
Paulina Killian, Delferino e Neli Estrapasson, Rosalina Davos, 
Ida Rebonato, Alceu e Selma Esgarbossa, Gentil e Catarina Dal-
chiavon,  Clementina Dalchiavon, Danilo e Vanilse Deconto, Pas-
qualino Toscan, Claudino Toscan, Vitorio e Nelsi Toscan, João e 
Gema Borin, Sérgio Bedin, José Giordan, Padre Ivo Oro, Antônio 
Zuquello, Bento Mendes de Medeiros, Amantino e Vilte Mala-
gutti, Maria Bottim e João Carlos Vanzella além de outras lide-
ranças. Tendo como assunto de pauta, a eleição do Sindicato dos 
Trabalhadores de Chapecó, até então nas mãos dos sindicalistas 
“pelegos”. Depois de muita discussão onde só os homens falavam, 
as mulheres levantaram a questão da sindicalização das mesmas. 
(HISTÓRICO DO MOVIMENTO DE MULHERES AGRI-
CULTORAS, n. d., n. p.).

Estudos de Casagrande (1991) fazem referência à mesma reunião e dizem 
que era dia 25 de julho de 1981, dia do agricultor, e “o objetivo inicial era organi-
zar os agricultores para conquistarem a direção do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Chapecó” (CASAGRANDE, 1991, p. 38).  De acordo com relatórios 
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da referida reunião fica claro que as mulheres não eram legalmente associadas no 
sindicato. O mesmo se expressa na memória de Maria Bottin quando diz: “As 
mulheres que estavam ali presentes se questionaram, mas como só os homens? E nós 
mulheres o que nós somos, inclusive não eram nem sócias. Elas não tinham o direito 
de exigir nada. Nem votar e nada. Então foi feito várias reuniões”. Mas, isso não 
ficou por assim. Algumas mulheres ficaram indignadas e, conversa vai, conversa 
vem, de reunião em reunião o assunto estava na pauta. Durante o processo de 
disputa da diretoria do Sindicato Rural de Chapecó “as mulheres de Itaberaba 
levaram a questão da sindicalização a todas as comunidades do município de 
Chapecó” (CASAGRANDE, 1991, p. 39). 

A chapa de oposição na qual as mulheres estavam articuladas venceu as 
eleições confirmando o lema: “a união faz a força” (FIORENTIN; ORO, 2002, 
p. 192).  A nova direção tomou posse em fevereiro de 1982 (CASAGRANDE, 
1991). A luta pela oposição sindical e, obviamente, a luta pela sindicalização da 
mulher ganhou visibilidade. Os arquivos do MMC reservam anotações daquele 
período revelando como se dava a participação das mulheres:

As mulheres agricultoras participaram com muita garra das opo-
sições sindicais, onde desempenhavam diversas atividades desde 
fazer o chimarrão e comida para as reuniões onde os homens dis-
cutiam, até indo para as comunidades junto com os companheiros 
para fazer o trabalho de base. Participavam ativamente das “sema-
nas sindicais” [...] trabalham intensamente na organização e elei-
ção das oposições sindicais. (Arquivo MMC, s/d, p.1).

 Registros estes que destacam a presença e atuação de mulheres agricul-
toras na luta sindical. Mistura-se “o servir o chimarrão, preparar as refeições”, 
com o romper restrito do espaço “do lar”, saindo de suas casas, vão para as co-
munidades, participam das semanas sindicais e assim vão avançando na tomada 
de consciência de que a suposta dependência ao marido precisa ser rompida. Ser 
sócias do sindicato é um passo para o empoderamento e emancipação da mulher. 
Faz-se necessária uma mudança da legislação sindical. É, por assim dizer, mais 
uma luta assumida. Recortes de jornais, provavelmente da CPT, tratavam sobre 
a legislação no quesito se a mulher pode ou não se associar no sindicato. Na 
reportagem, a assessora jurídica da CPT de São Paulo, Grace Tanajura explica 
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que o artigo 540 da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT garante “a todos, 
empresa ou indivíduo, independente de sexo, raça ou cor que exerçam respec-
tivamente atividade ou profissão, o direito de ser admitido no sindicato de sua 
categoria, salvo no caso de falta de idoneidade devidamente comprovada” (O 
QUE DIZ A LEGISLAÇÃO, 1983, n.p.).

Como o machismo sempre foi muito forte, desde os primeiros momentos 
romper com uma situação de opressão e silêncio fazia parte da luta. Permanente-
mente precisavam justificar: “que não estão contra os homens [...] começaram a 
organizar pequenos grupos em suas comunidades para discutir sobre seus direi-
tos, isto a partir de 1982” (Arquivo MMC, s/d, p.1).

E a luta foi ganhando força e principalmente quando intensificam a cam-
panha de sindicalização da mulher em 1985, Ari da Rosa, que era secretário do 
sindicato de Chapecó, disse que as mulheres estão se associando: “semanalmen-
te, em média, de 12 a 15 inscrições no quadro de associados. Até agora, cerca de 
200 mulheres já se associaram, num trabalho que iniciou em janeiro deste ano” 
(DIÁRIO DA MANHÃ, 08/03/1985).  

Todo processo de conscientização e luta popular é lento, gradativo e per-
manente. O aprendizado das mulheres na luta para serem sindicalizadas foi 
mostrando isso, mas não desanimavam. Aos poucos, algumas delas, na medida 
em que foram convencendo-se de que têm direitos, iam, por sua vez, motivando 
outras. Assim, decididas convidavam mais mulheres para serem sindicalizadas. 
Nesse processo de organização popular, as mulheres foram também se deparando 
com outras questões, dificuldades e problemas que enfrentam historicamente. 

Foi crescendo a organização

Chegou o dia do primeiro encontro. Quanto empenho, organização, pre-
paração para receber as companheiras.  Era dia primeiro de maio de 1983, com a 
presença de 28 mulheres das comunidades de Itaberaba, Bela Vista, Linha Gari-
baldi, Sede Figueira, Linha Pinheiro e Linha Amizade. Lá, no salão da Igreja de 
Nova Itaberaba, estavam as primeiras mulheres que marcariam uma linda histó-
ria que hoje podemos chamar de feminista, camponesa e popular. O que conver-
saram elas? Quais os “porquês” de seu encontro? “Necessidade da mulher entrar 



583

Sirlei Antoninha Kroth Gaspareto e Zenaide Collet

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

na luta. Igualdade entre homem e mulher. As agricultoras precisam se unir e 
organizar para ter seus direitos e dignidade respeitada” (ENCONTRO DAS 
MULHERES, 1983, p. 1). Em evidência textual, apresentamos a lista de presen-
ça do encontro que, para nós deixa um questionamento: Esta lista de nomes das 
participantes, cujos registros asseguram ser o “primeiro encontro”, poderia ser 
considerada uma espécie de “certidão de nascimento” da OMA, do MMA, hoje 
o MMC de forma geral?

Sentar em círculo nos pequenos grupos para conversar 
sobre os problemas da mulher fazia parte do aprendizado. A 
pergunta que não fazia calar e o registro de suas reflexões no re-
latório do Encontro: “Quais os problemas que as mulheres es-
tão sofrendo? (na comunidade, na agricultura, nos direitos...)” (ENCONTRO 
DAS MULHERES, 1983, p. 1). Algumas constatações:

A mulher é pouco lembrada na comunidade. As ideias dela não 
são bem aceitas. Não recebe oportunidade na diretoria. Falta lazer 
e lugar para lazer na comunidade. Não é valorizada na comunida-

Figuras 1 e 2.
Lista de presença 
do Encontro das 
Mulheres, 1983.



584

Mulheres Agricultoras: do silêncio à constituição do movimento...

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

de: só faz as coisas mais fáceis e simples. Em algumas comunidades 
não existem clube de mães.
Na família: é marginalizada às vezes pelo próprio marido. 
A tradição: ficar em casa com os filhos, trabalhado. É reprimida. 
Não é reconhecida nas coisas miúdas que faz e vende – e o dinhei-
ro às vezes fica com o marido. Não recebe herança como o homem 
(quando casa). Algumas são escravas do marido.
Na sociedade: não tem aposentadoria. Nem auxílio em acidente 
de trabalho. A idade para a aposentadoria. O atendimento médi-
co: a mulher sofre mais com casos de doença na família. A agricul-
tora não recebe auxílio natalidade. Só aparece pra votar: fora disso 
quase não é lembrada. Não sabe os direitos que tem, em relação 
ao Sindicato, e outras coisas. Não participa do Sindicato, nem se 
associa, por isso, se vai, não tem direito ao voto. É usada como 
objeto de propaganda.
A mulher não confia em si mesma.
Hoje estamos reunidas para lutar por nossos direitos. Queremos 
uma sociedade com igualdade e promoção da mulher, e não só pra 
propaganda. Queremos se unir dentro de uma educação honesta, 
mas com o sentido do nosso dever também. Vamos se unir e lutar.
Depois disso foi comentado sobre os problemas, e o presidente do 
STR explicou questões relativas ao FUNRURAL, como aposen-
tadoria, e à participação da mulher no Sindicato. (ENCONRO 
DAS MULHERES, 1983, p. 1).

Durante este mesmo encontro essas mulheres debateram estratégias de con-
tinuidade da organização. Elas iam percebendo que era fundamental reunir as 
mulheres e mães que frequentavam o clube de mães e aquelas que não participa-
vam daqueles espaços. Debateram a importância de ter um texto para auxiliar na 
reflexão com as mulheres, ou como elas falavam “fazer uma folha para discutir 
na comunidade” (ENCONTRO DAS MULHERES, 1983, p. 1). Apontaram 
a necessidade de uma comissão para coordenar e buscar as mulheres das comuni-
dades.  Por fim, decidem:

Fazer um novo encontro com estas e as das comunidades que fal-
taram, para a) Recordar o que foi visto nesta reunião; b) Analisar 
o porquê da situação da mulheres; c) Encaminhar os passos práti-
cos seguintes: comissão de mulheres do setor, reunião nas comu-
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nidades, próximo encontro... esta reunião será dia 2/6, as 13,30hs, 
em Itaberaba. Algumas mulheres vão assumir trabalhos práticos 
na reunião” (ENCONTRO DAS MULHERES, 1983, p. 1).

Assim foram fazendo seus encontros consecutivamente. No dia 2 de junho 
de 1983, realizaram o segundo encontro das mulheres agricultoras. Participaram 
42 mulheres das comunidades de Itaberaba, Barra da Taquara, Espuma, Linha 
Amizade, Alto Camboim, Linha Garibaldi, Tarumã, Sede Figueira, Pessegueiro 
e Bela Vista da Taquara. E mais algumas pessoas da equipe de base, da paróquia 
e do Sindicato. Retomaram a reflexão do último encontro sobre as constata-
ções que as mulheres apresentaram e a preocupação desse segundo encontro era 
“Como continuar com o nosso trabalho” (ENCONTRO DAS MULHERES 
(2º), 1983, p. 1). De acordo com o relatório o trabalho em equipe provocou as 
mulheres a pensarem sobre as causas da situação da mulher. “Por que as mulheres 
estão sofrendo estes problemas? Quais são as causas desta situação?” (ENCON-
TRO DAS MULHERES (2º), 1983, p. 1).

Na síntese do segundo encontro os registros destacam quatro causas. A pri-
meira está relacionada ao subjetivo das mulheres quererem se libertar, o medo, a 
falta de confiança em si, falta de coragem, a baixa estima. Em relação à segunda 
causa, falaram da família e da comunidade ressaltando a sobrecarga de trabalho, 
a pouca valorização e falta de apoio. Apontaram que os clubes de mães “funcio-
nam mal, só ensinam a fazer coisinhas e festinhas, tem mensalidades caras, e às 
vezes umas querem ser mais do que as outras. Precisa lutar pela igualdade” (EN-
CONTRO DAS MULHERES (2º), 1983, p. 1). Esse aspecto do clube de mães 
é interessante porque as mulheres identificam que não basta reunir as mulheres e 
que não é toda a organização de mulheres que conduz à igualdade, à libertação. 
Algumas já estavam percebendo que “o serviço de extensão rural da Acaresc com 
a permanente formação e capacitação de mão-de-obra feminina para o lar, [...]” 
(ZAMBON, 1985, n/p) reforçava o papel de submissão da mulher.

A terceira causa diz respeito à tradição e à educação: “que a mulher é pra 
cozinha e pra cuidar das crianças. O machismo é um costume antigo. Falta orien-
tação e instrução pra enfrenta os problemas. As mulheres não são ouvidas. As 
mulheres desconhecem os direitos” (ENCONTRO DAS MULHERES (2º), 
1983, p. 1).
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A quarta causa foi direcionada para a estrutura da sociedade a partir do 
sistema capitalista que não reconhece e nem valoriza as mulheres e nem seu tra-
balho. As mulheres agricultoras estudam a divisão de classes sociais e começam 
a entender que os interesses dos ricos, dos médios e dos pobres são diferentes. 
Constatam as diferenças e identificam seu lugar na pirâmide social.  “As mu-
lheres deste grupo fazem parte dos 80%, e precisam participar para reforçar a 
sua luta” (ENCONTRO DAS MULHERES (2º), 1983, p. 2). Organizam um 
trabalho de base, constituindo uma comissão de mulheres para ir às comunidades.

Foi organizada uma “Comissão das mulheres do Setor”: Lour-
des Dal Chiavon, Elza Ansolin e Oliva Pabis (de Itaberaba); Neli 
Strapazzon (de Tarumã; Clementina Albani (do Alto Camboin); 
Vilte Malagutti (de Sede Figueira); Clarice Maestri (da Bela Vis-
ta) e AnitaDebastiani (de Linha Amizade). (ENCONTRO DAS 
MULHERES (2º), 1983, p. 2).

A comissão criada pelas mulheres teve o compromisso de fazer reuniões nas 
comunidades usando as reflexões do primeiro encontro. Era um planejamento 
de continuidade dos encontros de estudo e articulação como o processo de pre-
paração ao dia 8 de março de 1984. Maria Bottin destaca: “Em 1984, então aqui 
em Nova Itaberaba houve o primeiro encontro de mulheres agricultoras que reuniu 
mais de 500 mulheres. [...]. Elas buscavam assim a justiça. [...] E essa organização 
ela se fortaleceu porque houve discursos denunciando a violência”. O jornal Diá-
rio da Manhã noticiou a programação do dia 8 de março de 1984 onde houve 
missa, depoimento das líderes, ao meio dia partilha de alimentos e, pela tarde, 
apresentações artísticas e duas encenações. Uma que tratava do assassinato de 
Margarida Maria Alves e a segunda sobre a vida das camponesas, seus problemas, 
discriminações e quais seus direitos. 

E, por fim, fizeram o debate sobre a continuidade do Movimento na luta 
pela sindicalização, a aposentadoria, o machismo e a violência. Para enfrentar 
essa realidade, desde o princípio de sua organização, as mulheres ao mesmo tem-
po em que se organizavam sem perder o que lhes é próprio, suas especificidades 
enquanto mulheres, juntavam-se à classe trabalhadora fortalecendo a luta sindi-
cal popular. Todo esse empenho se transformava em reivindicações que atingiam 
diferentes espaços, lugares e sujeitos, institucionalizados ou não.
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As reivindicações das mulheres agricultoras alcançam os 
poderes

Esse processo de luta feito por mulheres e homens foi, paulatinamente, sen-
do transformado em reivindicações para que os direitos fossem conquistados. 
No encontro regional em Chapecó, nos dias 15 e 16 de junho de 1985, organiza-
do pela Comissão de Mulheres Agricultoras de Chapecó e articulada pelo Serviço 
de Apoio e Informação – SAI, as mulheres reafirmam as lutas, elegem uma Co-
missão Regional e uma assessoria por microrregião, que ficou assim composta: 

Ivone Simoni e Lídia Pereira, de Erexim/RS, Luci Choinaski e 
Irmã Benedita do município de Descanso, Ereni do município de 
Águas de Chapecó e Irmã Salésia de São Carlos, Clementina Lour-
des Dalchiavon e Maria Izabel do município de Chapecó, Irmã Al-
mira Miôr do município de Maravilha, Nair Pizetta do município 
de Guaraciaba (RELATÓRIO, 15/ 16/ de junho de 1985).  

Esta comissão com suas assessorias intensificaram o trabalho nas bases. En-
tre os dias 13, 14 e 15 de dezembro de 1985, realizaram o II Encontro Regional 
do Movimento de Mulheres Agricultoras de Santa Catarina e do alto Uruguai 
gaúcho. Fazia parte do Planejamento Estratégico das mulheres agricultoras na-
quele contexto, além do estudo sobre sindicalismo, análise da sociedade, debate 
da autenticidade da organização, função da Comissão de Mulheres, lutas, orga-
nizar as mulheres na base, debater as propostas com os candidatos constituintes, 
avaliação do processo do Movimento, a deliberação sobre a concentração do dia 
8 de março, com abaixo assinado para a previdência, organizando a caravana 
para a ida a Brasília proceder a entrega dos abaixo-assinados. Assim se fez!

Nos dias 13 a 18 de abril de 1986 uma delegação do Movimento de Mulhe-
res Agricultoras foi a Brasília entregar os 100 mil abaixo-assinados. Participaram 
dessa ação mulheres de Santa Catariana, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, 
Mato Grosso do Sul. Lá visitaram a sede do Partido dos Trabalhadores. Na oca-
sião o Senador Eduardo Suplicy levou-as para conhecer o Congresso Nacional. 
Tiveram audiências nos Ministérios, que foram agendadas por intermédio da 
deputada do PT Irma Passoni. Vejamos na íntegra as pautas entregues aos mi-
nistros. 
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Para o Ministro da Reforma e Desenvolvimento Agrário, Nelson Ribeiro, 
será fundamental que ele cumpra com:

- Uma verdadeira REFORMA AGRÁRIA que beneficie todas as 
famílias sem terra.
- Que os jovens e as jovens camponesas maiores de 18 anos tenham 
direito ao seu pedaço de terra.
- O assentamento imediato das famílias acampadas em S. Miguel 
do Oeste, Faxinal dos Guedes, Abelardo Luz cumprindo assim o 
ACORDO firmado a 03/06/85 entre Mirad, Governo do estado e 
Movimento Sem Terra de Santa Catarina.
- Assentamento imediato no próprio Estado, das famílias acampa-
das na Fazenda Anoni, no Rio Grande do Sul.
- Que sejam atendidas as propostas dos agricultores de Sede Tren-
tim, Santa Catarina, que foram atingidos pelo decreto de desapro-
priação que já é de vosso conhecimento.
- Que sejam atendidos os agricultores acampados em Papanduva, 
Campo Marechal Hermes.
- A construção das barragens significa para nós outra calamidade, 
pois deixará sem-terra milhares de famílias, por isso exigimos que 
seja suspensa a construção das barragens da bacia do Rio Uruguai 
e a imediata retirada das equipes de trabalho dos locais onde estão 
previstas as construções. 
- Que o MIRAD faça justiça cobrando o ITR atrasado dos grandes 
latifundiários e utilize esse dinheiro na execução da REFORMA 
AGRÁRIA.
- A violência no campo é outra realidade que fere a família do Tra-
balhador Rural e nós temos claro que a violência no campo só será 
superada se o governo tiver a coragem de fazer uma VERDADEI-
RA REFORMA AGRÁRIA (CARTA ENTREGUE AO MI-
NISTRO NELSON RIBEIRO, 15 de abril, de 1986).

Em relação à Educação, foram apresentados como pontos de pauta para o 
Ministro da Educação Jorge Bornhausen:

- Ensino voltado para o meio rural.
- Professores preparados para mostrar a importância da agricultura 
na sociedade brasileira.
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- Exigimos que as escolas técnicas sejam implantadas no interior.
- Acompanhamento dos Agrônomos junto aos trabalhadores.
- Maior apoio aos filhos de agricultores para estudo a nível superior.
- Primeiro grau completo em todas as comunidades do interior.
- Repudiamos o ensino atual que discrimina a mulher.
Mesmo cientes de que isto já é de seu conhecimento lembramos a 
importância do ensino rural na formação dos futuros agricultores 
que terão a responsabilidade de produzir o alimento do qual tanto 
precisa o nosso País.
Nesta ocasião estamos entregando ao Ministro da Previdência um 
abaixo assinado realizado pelas mulheres trabalhadoras rurais de 
vários municípios e estados onde nos manifestamos pelo atendi-
mento de nossas reivindicações. (CARTA ENTREGUE AO MI-
NISTRO JORGE BORNHAUSER, abril, 1986).

O Ministro da Agricultura, Íris Rezende recebeu as seguintes reivindicações:

- Reajuste nos preços dos produtos, salientando que os preços do 
leite e do porco ficaram extremamente prejudicados com o pacote.
- Incentivo ao uso de meios naturais de recuperação do solo.
- Que a extensão rural seja voltada para os pequenos agricultores.
- Empréstimos em dinheiro sem juros aos pequenos agricultores.
- Liberação de empréstimos a longo prazo para melhoramento do 
pequeno e médio agricultor.
- Participação do agricultor no planejamento da política agrícola 
do país.
- Que as pesquisas técnicas sejam feitas pelos brasileiros e controla-
das pelos brasileiros.
- Repudiamos ainda o silêncio e a demora do governo em relação 
aos problemas dos pequenos agricultores com as medidas econô-
micas. 
Além destas reivindicações, específicas, manifestamos à Vossa Exce-
lência nosso repúdio ao Projeto de Lei de mudança da previdência 
Social Rural elaborado recentemente por um grupo de trabalho do 
qual faz parte um representante deste Ministério. Tal projeto não 
atende aos interesses dos trabalhadores rurais. (CARTA ENTRE-
GUE AO MINISTRO ÍRIS REZENDE, 16 de abril, 1986).
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No dia 11 de abril de 1986, foi entregue ao Ministro da Previdência, Ra-
phael de Almeida Magalhães, um Documento assinado pelo Movimento de Mu-
lheres Agricultoras (MMA) dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Constava em anexo desse documento, 
as 100 mil assinaturas pautando que as mulheres sejam:

Reconhecidas como Trabalhadoras Rurais, exigimos atendimento 
das seguintes reivindicações: 
1ª – Aposentadoria aos 45 anos de idade para a mulher trabalha-
dora rural com salário mínimo integral. 
2º - Direito ao benefício do acidente de trabalho para a mulher 
trabalhadora rural.
Reivindicações Secundárias
- Assistência médica hospitalar e dentária integral bem como exa-
mes laboratoriais gratuitos.
- Implementação imediata do Sistema AIH válido para todo o ter-
ritório nacional com opção de escolha do médico.
- Aposentadoria integral de um salário mínimo para homens tra-
balhadores rurais.
- Melhores condições nos hospitais no atendimento aos pacientes.
- Pensão as viúvas de antes da lei Pró-Rural de 1971.
- Medicação de primeiros socorros para atender as necessidades 
das comunidades.
- Proteção à maternidade – Que a mulher trabalhadora rural seja 
beneficiada durante o período de descanso parto, equivalente a 
um salário integral.
- Que o trabalhador e a trabalhadora rural sejam beneficiados 
quando afastados do trabalho por mais de 15 dias por motivo de 
doença.
- Auxilio Natalidade para a mulher trabalhadora rural. (DOCU-
MENTO AO MINISTRO DA PREVIDÊNCIA, 11 de abril de 
1986).

Aquela jornada em Brasília foi intensa. As agricultoras tiveram audiência 
também com o senador Pedro Simon e, na avaliação que fizeram, constataram 
que nada de concreto foi assumido. Foram articulando-se cada vez mais entre os 
Estados. Isso pode ser verificado no relatório da 1ª Assembleia Inter-Estadual de 
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Mulheres Agricultoras realizada em Chapecó nos dias 29, 30 e 1ª de dezembro 
de 1986, com a presença de 85 mulheres agricultoras dos estados de Mato gros-
so, Rio Grade do Sul e Santa Catarina. As mulheres “debateram as conclusões do 
Encontro Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais realizado em São Paulo 
nos dias 25 a 28 de novembro de 1986, onde de Santa Catarina participaram 
quatro mulheres (RELATÓRIO DA I ASSEMBLEIA, 1986). A experiência foi 
crescendo e sendo compartilhada entre as comunidades, municípios e Estados. 

Ainda em 1986, aconteceram as eleições para o Legislativo Estadual com o 
objetivo de eleger os constituintes. É eleita a primeira mulher agricultora, Depu-
tada Estadual Luci Choinacki, pelo Partido dos Trabalhadores. Luci, líder de base 
e da coordenação do Movimento de Mulheres Agricultoras desde os primeiros 
tempos, é uma das fundadoras desse Movimento. A eleição expressa o resultado 
do intenso trabalho das mulheres agricultoras neste período. Eram muitos esfor-
ços, intensos dias, idas e vindas, muitas vezes parecia sem grandes resultados. In-
sistências, muitos “nãos”, mas a dedicação e o empenho nunca fora em vão. Bons 
resultados fortalecem e animam a luta e a organização das mulheres.

As mulheres conquistam visibilidade na imprensa

Observamos que desde a primeira manifestação deste Movimento de Mu-
lheres Agricultoras que aconteceu no dia 8 de março de 1984, foi se caracterizando 
e recuperando os significados deste dia como “dia de luta por direitos e libertação 
das mulheres”. É um Movimento que foi crescendo e se articulando com outras 
entidades. Sempre fazendo denúncias daquilo que tem discordâncias e, não podia 
ser diferente, isso tudo vai virando notícia. Em recorte do jornal O Estado há um 
relato de Orlandina Cella e Ivonete Brasso que estão no encontro da Pastoral da 
Terra em Lages. Era dia 8 de julho de 1984. Elas se apresentaram como Movimen-
to de Mulheres, falaram da concentração do 8 de março, contaram que tinham 
quatro grupos. Denunciaram veementemente que não têm direito à sindicaliza-
ção, não desfrutavam dos benefícios da previdência social, da aposentadoria, entre 
outros. A notícia conclui dizendo: “Este movimento é considerado importante, 
pois é pioneiro no País. É na verdade a primeira vez que a mulher rural se levanta 
com firme propósitos de luta” ( JORNAL O ESTADO, 1984, n.p.).
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Outras manifestações, eventos, lutas foram ganhando espaço nos jornais 
da região. Lúcia Uhr (1984) faz menção a duas manifestações que as mulheres 
participaram dizendo por que estavam presentes na luta. No Grito do Campo 
realizado no dia 2 de outubro em Porto Alegre, onde 40 mil agricultores(as) pro-
testavam contra política agrária. “No meio do protesto, um grupo de mulheres 
fazia questão de levantar bem alto uma faixa com os dizeres: “caminhamos com 
nossos companheiros na luta por reforma agrária justa e verdadeira. Movimento 
das Mulheres Agricultoras de Chapecó” (UHR, 1984, n.p.).

A segunda manifestação foi dia 13 de dezembro de 1984, em Florianó-
polis, onde 10 mil agricultores(as) fecham a ponte Colombo Salles por causa da 
des-assistência médica e da exclusão pela política de previdência.  “Na multidão, 
um cartaz carregado por duas jovens mulheres se destacava. E denunciava: “ofi-
cialmente não existimos. Queremos ser reconhecidas como trabalhadoras rurais. 
Movimento do Campo” (UHR, 1984, n. p.).  

A jornalista Lúcia Uhr (1984, n. p.) escreve: “As mulheres do “Movimento 
de Mulheres Agricultoras de Chapecó” se destacam pelo profundo conhecimen-
to de como sempre foram manobradas por legisladores e políticos para fazer de-
las força de trabalho sem quaisquer direitos”. A líder Ivanete Brasso, do distrito 
de Nova Itaberaba, presente na manifestação, declara: “Somos Trabalhadoras, 
contribuímos com suor igual ou maior do que os homens para garantir a produ-
ção de alimentos no país. No entanto, nas leis somos comparadas a escravos, por-
que não temos direito algum. Simplesmente não existimos” (UHR, 1984, n. p.).

A indignação e a denúncia que as mulheres fazem é a falta de reconheci-
mento da profissão e do FUNRURAL, que somente beneficia o homem. A mu-
lher, se casada e ficar viúva ou após 70 anos receberá meio salário mínimo. De-
fendem igualdade na legislação nos direitos entre mulheres e homens, ressaltam 
que a luta não é contra os homens. Dizem que não são do lar, mas trabalhadoras. 
Querem votar. Denunciam a discriminação e a submissão. Denunciam o latifún-
dio e defendem a reforma agrária justa e verdadeira. Tiram tempo para se reunir 
e estudar. Estão animadas com a participação das crianças em suas atividades e 
esperam que cresçam mais conscientes (UHR, 1984).

No 8 de março de 1985, houve uma grande concentração das mulheres 
agricultoras na comunidade de Colônia Cella, município de Chapecó. “Foi um 
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ato de protesto contra as condições de vida e trabalho da população rural. [...] 
encenação de via sacra com quadros representativos dos problemas das mulheres 
e da família rural, missa oficializada pelo bispo [...] almoço comunitário e tribu-
na livre” (ZAMBON, 1985, n. p.).  O protesto denuncia a falta de assistência 
médica e hospitalar, previdência social quase inexistente para o campo e menos 
ainda para as mulheres, falta de reforma agrária, de políticas agrícolas (preço alto 
dos insumos e preços baixos da produção, a falta de reconhecimento do trabalho 
da mulher e sua marginalização. 

Clementina Lourdes Dall Chiavon é líder do Movimento de 
Mulheres Agricultoras. Explica que elas querem participar e so-
frer ao lado dos homens, suportando a mesma cruz, gozando dos 
mesmos direitos e “ombreando juntos”. As mulheres querem par-
ticipar de assembleias de sindicatos, de cooperativas, de partidos 
políticos e de encontros de comunidades, apresentar sugestões, 
discutir ideias, ouvir, ser ouvidas e valorizadas. (ZAMBON, 
1985, n. p.).

Esse processo todo vem mostrando como as mulheres estão construindo 
reconhecimento social e político, defendendo ideias e posicionamento diante da 
realidade. Na entrevista o presidente do Partido dos Trabalhadores João Carlos 
Vanzella disse que vem acompanhando o fenômeno do crescimento da partici-
pação das mulheres e como elas estão soltando os laços da família rural “que é 
extremamente machista e é o homem, a cabeça da família, que tolhe a evolução 
da mulher em seu meio social, mas pouco a pouco esses laços vão soltando e ela 
vai conquistando espaço” (ZAMBON, 1985, s/p).

Em um encontro realizado na sala de formação do Seminário Diocesano 
de Chapecó contou com a participação de 76 mulheres, representantes dos mu-
nicípios do oeste catarinense e Catanduvas e ronda Alta do Rio Grande do Sul. 
Para Orlandina Cella o Movimento ainda não reivindicou junto as autoridades 
nacionais e que estão debatendo para fazer abaixo assinados. Orlandina disse: 
“Queremos reconhecimento nos documentos como agricultoras e “não como 
domésticas”, direitos assistenciais, [...], participação das mulheres, inclusive con-
correndo para diretoria de sindicato de trabalhadores rurais “porque a mulher 
participa de tudo na roça” (DIÁRIO DA MANHÃ, 29/03/1985, n. p.). Além 
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de outros desafios como a importância e a necessidade de ter um Movimento 
autônomo.

No encontro destacaram a necessidade de visitar as comunidades para dia-
logar sobre a situação de sofrimento da mulher e que a proposta é “que a mu-
lher seja reconhecida como pessoa humana, que tenha seus direitos respeitados, 
e que tudo o que ela fizer tenha seu devido valor” (DIÁRIO DA MANHÃ, 
29/03/1985, n. p.).  Ainda a reportagem traz o depoimento de Dolores Zuffo, 
que disse que recebem o apoio do sindicato e que a luta a enfrentar é “que a 
mulher não é escrava”, e de Clementina Lourdes Dalchiavon afirmando que foi 
“um estudo de formação”, que o trabalho é nas comunidades, e também com as 
operárias. Lembrou que a dificuldade é enfrentar o machismo e o capitalismo 
(DIÁRIO DA MANHÃ, 29/03/1985, n. p.).

Em outra reportagem: “A mulher do campo na luta por seus direitos”, Mar-
cos Bedin (1985) recupera o processo de organização das mulheres agricultoras 
e reconhece que o Movimento das Agricultoras difere de qualquer outro por 
destacar a participação ativa das mulheres e não como vítimas, justificando nas 
bandeiras de luta que o Movimento preconiza: “A conscientização pela base, o 
estudo dos direitos da mulher no sindicato, diante da previdência social, a práti-
ca sistemática de reuniões, a sindicalização das mulheres, a aposentadoria aos 45 
anos, a nota de produtor rural e o reconhecimento da mulher como trabalhado-
ra rural” (BEDIN, 1985, n. p.). Além disso, se posicionam contra as barragens, 
o latifúndio improdutivo, diretorias dos sindicatos pelegos, e que vão participar 
das discussões da Constituinte. 

Nova Itaberaba, distrito do município Chapecó, naquele momento se des-
tacava pela ação de lideranças diante das problemáticas sociais. No coletivo de 
lideranças criaram a “roça comunitária” como meio para a busca de recursos fi-
nanceiros para as despesas de viagens. Frequentemente se reuniam para plantar, 
colher, comercializar, estudar e planejar. É nesse grupo que decidem constituir 
uma associação informal de mulheres que deveriam se expandir para outros mu-
nicípios. Nessa deliberação, Ivone Fristsch disse “as Associações de Mulheres 
Agricultoras ajudam as mulheres a se libertarem, a entenderem melhor o mun-
do, a se engajarem nas lutas dos homens e a construírem um mundo mais justo 
e fraterno” (BEDIN, 1985, n. p.). Como podemos observar, foi o protagonis-
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mo das mulheres agricultoras de 1980 que plasmou em seus processos de luta 
a certeza de que a libertação da mulher é possível e está vai se concretizando na 
medida em que lutam pela transformação da sociedade. 

Considerações finais

Não há como negar: “a luta pela libertação da mulher é obra da própria 
mulher”. A libertação se alcança na luta. O cotidiano de nossas vidas é sempre 
uma batalha entre o conformismo e a resistência. Quem luta se liberta, abre pers-
pectiva, dá passos e reafirma a história como um campo de possibilidades. Como 
podemos perceber, o empenho das mulheres agricultoras cresceu, fortaleceu e 
deu frutos. 

O trabalho de base, o estudo e a disposição para lutar, transformaram essas 
bravas guerreiras agricultoras dos anos de 1980 que, com um pé na história e 
memória de nossas antepassadas, em cujas raízes estão as indígenas, as afrodes-
cendentes, as caboclas desde as ligas camponesas ao Contestado, o outro pé mol-
dando, no mundo contemporâneo, o firme posicionamento das mulheres que 
tomam forma de camponesas, congregando entre si a agricultora, camponesa, 
sem-terra, pescadora artesanal, a quebradeira de coco, as extrativistas, arrendatá-
rias, meeiras, ribeirinhas, posseiras, boias-frias, diaristas, parceiras,  acampadas e 
assentadas, assalariadas rurais e indígenas, entre outras, que por sua vez colocam 
os alicerces do esperançar de um novo sujeito social em nosso país: o Movimento 
hoje conhecido como Movimento de Mulheres Camponesas (MMC).
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Registro de 
uma reunião 
do Movimento 
de Mulheres 
Agricultoras 
(MMA). Sem data.

Fonte:
Arquivos internos 
MMA/SC.



“Em 1980, com a ocupação da Fazenda Burro Branco, no Município 
de Campo Erê, no oeste catarinense, por mais de 200 famílias de agricultores, fi-
cou demonstrado que a luta pela terra não estava apenas viva”, afirmou o historia-
dor Paulo Pinheiro Machado, “mas se convertera em importante caminho para 
busca de democratização da sociedade brasileira” (PINHEIRO MACHADO, 
2016, p. 6). Conforme percebemos nas palavras do historiador, a ocupação da 
Fazenda Burro Branco constituiu um marco da luta pelo acesso à terra no Esta-
do de Santa Catarina. Por esse motivo, têm sido objeto de estudos de diversas 
áreas do conhecimento, principalmente dentro das ciências humanas e sociais, 
onde muitos pesquisadores e pesquisadoras se dedicaram e continuam se dedi-
cando a interpretar esta experiência sob distintos olhares – como historiadores, 
sociólogos, antropólogos e outros pesquisadores e ativistas que abordaram, em 
resumo, as então novas formas de luta pela terra, a organização do movimento e 
as diferentes relações no interior desse movimento. Portanto, em fins da década 
de 1980, os fenômenos das ocupações e/ou assentamentos de populações cam-
ponesas sem-terra tornaram-se objetos de pesquisa, inicialmente construídas a 
partir de entrevistas com os atores que vivenciaram a realidade dos assentamen-
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tos. A partir das histórias de pessoas que tiveram participação ativa no movimen-
to, procurou-se compreender como eram as dinâmicas sociais, organização dos 
grupos familiares e agregados, dinâmicas de trabalho produtivo e ainda mais, 
os sentimentos e afetos que unificavam a comunidade que ocupava um mesmo 
território (VIANNA, 1989).

         Portanto, essa efervescência organizativa que culminou na ocu-
pação da fazenda Burro Branco – e na posterior fundação e institucionalização 
do MST, entre outros movimentos campesinos na mesma década –, influenciou 
uma geração de intelectuais conectados aos movimentos progressistas a inter-
pretar as razões do sucesso da ocupação e da resistência camponesa, bem como 
a possibilidade de avanço pelo território nacional. O “modelo Burro Branco” 
seria, neste sentido, uma utopia na luta pela terra no Brasil.

Novamente, a síntese dessa miríade de movimentos foi interpretada por 
Paulo Pinheiro Machado:

A ocupação de Burro Branco por famílias de agricultores pobres 
demonstrou que os incidentes de Ronda Alta e Encruzilhada Na-
talino, ocorridos nos dois anos anteriores, no norte do Rio Gran-
de do Sul, não eram episódios isolados, como também não esta-
vam isolados os movimentos dos agricultores da região do Bico do 
Papagaio, no Araguaia, os colonos do oeste do Paraná e os atingi-
dos por barragens no vale do rio Uruguai e em todo o país. Todos 
estes grupos eram parte de um grande processo social de luta que 
envolveu trabalhadores rurais em todos os Estados da Federação, 
antes mesmo da fundação do MST, em 1984 (PINHEIRO MA-
CHADO, 2016, p. 6).

 A síntese proposta por Pinheiro Machado no contexto político que se de-
senhou com os golpes brancos – a desestabilização de governos progressistas na 
América Latina a partir da deposição do Presidente Lugo no Paraguai –, evocou 
a experiência histórica de lutas sociais da região. E se por um lado a história de 
conquista da Fazenda Burro Branco possibilita a compreensão crítica sobre o 
campesinato e as lutas sociais, por outro, permite interpretar a presença o pensa-
mento autoritário, especialmente em uma região que convive conflituosamente 
com movimentos neofascistas – a repressão por parte do Estado foi forte duran-
te todo o período, como observaremos adiante.
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Também, novas questões e novos atores sociais foram sendo incorporados 
às narrativas históricas, sem, contudo, deixar de perceber o processo de ocupação 
e conquista da fazenda Burro Branco como um ponto de virada para a histó-
ria de lutas populares no Brasil e na América Latina. Desta forma, este capítulo 
buscará situar historicamente o processo de ocupação e conquista da Fazenda 
Burro Branco, destacando principalmente as origens da ocupação, os conflitos 
e o legado dessa experiência para as lutas sociais que se seguiram desde então. 
Com isso, em um primeiro momento, apresentaremos as características gerais 
da fazenda e os atores sociais envolvidos no conflito. Em seguida, revisarmos 
os principais aspectos abordados na historiografia sobre a Fazenda Burro Bran-
co e os movimentos sociais produzidos nesta experiência. Por fim, discutiremos 
como diferentes atores - Instituto Nacional de Reforma Agrária (INCRA), for-
ças militares, políticos e a Companhia Territorial Sul Brasil - buscaram resolver 
o conflito no final da década de 1970, mediando a desapropriação com pouco 
diálogo justamente com os agricultores envolvidos nesse processo. Estes, por sua 
vez, criaram seus próprios canais de diálogo e disputa.

A Fazenda Burro Branco

A Fazenda Burro Branco foi concedida a Tobias Bueno de Andrade em 
processo de legitimação de posse pela Lei Imperial nº 601 de 18 de setembro de 
1850 que, por sua vez, hipotecou sua propriedade a João Lourenço Taborda Ri-
bas. Com o falecimento de João Lourenço Taborda Ribas e sua esposa, iniciou-
-se o processo de inventário e partilha entre 5 herdeiros e seus cônjuges e filhos 
(PROCESSO INCRA 00585-80). O processo de legitimação de posse foi a non 
domino¹, já que a posse sobre as faixas de terras fronteiriças foi definida como 
sendo da União na Constituição de 1891 (PROCESSO INCRA 00585-80) 
pois de acordo com o INCRA, “na Faixa de 65Km da fronteira com a República 
da Argentina, estas terras sempre foram de domínio da União e somente ela 
poderia dispor desse patrimônio”. 

Visando sanar os equívocos cometidos pelos Estados na concessão de ter-
ras, foi criada a Súmula nº 477 do Supremo Tribunal Federal em 1969, afirman-
do: “As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pe-
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los estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a união, 
ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores” (BRA-
SIL,1969). Por sua vez, o Decreto-Lei nº 1.414 de 18/08/1975 dispunha so-
bre o processo de ratificação das concessões e alienações de terras devolutas na 
Faixa de Fronteiras, abrindo uma oportunidade para questionar a propriedade 
da Fazenda Burro Branco, já que os herdeiros de Taborda Ribas ainda estavam 
em busca de sua ratificação (PROCESSO INCRA 00585-80). Isto porque, de 
acordo com o INCRA, em uma área de 4 mil hectares assentaram parcialmente 
800 famílias “sendo que a metade não possui documentação hábil da terra” (IN-
CRA, Processo 310/78, Folha 12) gerando uma situação fundiária grave e que 
“vem gerando tensão social” (INCRA, Processo 310/78, Folha 12). A família 
Taborda, por sua vez, empregava 14 famílias para a manutenção da propriedade. 
Porém, 2.900 hectares - de um total de 4 mil hectares - não continham ativida-
de agrícola (MELO, 2012; PEREIRA, 2015). Quando da divisão das terras, a 
quantia de um terço pertencente à família Ribas foi motivo de litígio judicial, 
com início em 1953 e que se arrastara por mais de 20 anos (PEREIRA, 2012). 
A demora judicial em relação ao litígio aconteceu devido ao crescente interesse 
tanto da prefeitura de Campo Erê – quando havia uma intenção de transformar 
a área em zona de preservação ambiental – quanto do INCRA, que já realizava 
levantamentos prévios na região (MELO, 2012).

Em maio de 1980, cinco trabalhadores rurais de Mondaí iniciaram via-
gem com direção à outra propriedade nas proximidades de Campo Erê, porém, 
quando realizam uma parada em Campo Erê, ficam sabendo da possibilidade 
de desapropriação da Fazenda Burro Branco e para lá se dirigem (MELO, 2012, 
p. 211). Outrossim, a escolha feita pelos cinco trabalhadores não foi totalmen-
te ocasional, pois era sabido que havia também interesse do INCRA para que 
essas terras fossem ocupadas, pois agilizaria o processo de desapropriação – que 
não estava em curso – tendo os seus fiscais atuado para disseminar a informação 
(MELO, 2012, p. 211).

A velocidade com que a notícia percorreu os campos do Oeste Catarinense, 
fez com que, em poucos meses, já se encontrasse o montante de 322 famílias ocu-
pando a Fazenda Burro Branco, produzindo em seus primeiros meses, mais de 
28 mil quilos de feijão e milho – culminando na sua definitiva, porém não sem 
questionamentos judiciais – desapropriação, em novembro de 1980. (MELO, 
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2012; PEREIRA, 2015). O processo de ocupação das terras improdutivas da 
Fazenda Burro Branco não foi pacífico; ameaças e intimidações realizadas pela 
polícia local foram uma constante. Ainda, a ocupação ocorreu sob olhos da dita-
dura civil-militar, que não tinha em seu projeto de nação contestações à proprie-
dade privada. Conforme a fala de Melo (2012), podemos imaginar o palco onde 
acontecia a ocupação e a perspectiva governamental dos ocupantes:

Além de uma ação comunista, a ocupação da Fazenda Burro Bran-
co, era identificada com o banditismo. Os termos usados pelos 
que estavam contra os ocupantes para caracterizar o movimento, 
como podemos verificar em alguns documentos, referem-se a uma 
ocupação violenta, criminosa, fora da lei. Palavras como “desor-
dem” e “bagunça” foram constantes em cartas e depoimentos da-
queles que viam a ação daqueles trabalhadores rurais como uma 
afronta a propriedade privada e a ordem estabelecida (MELO, 
2012, p. 216).

Em termos de organização, os trabalhadores sem-terra da Fazenda Bur-
ro Branco puderam contar com o importante auxílio do padre de Campo Erê, 
Afonso Tebaldini, da Comissão Pastoral da Terra (CPT), que passou a ser per-
seguido pelo poder político, e monitorado pelo SNI. O padre fez o trabalho de 
registar as famílias: “Segundo dados de um cadastro elaborado por Tebaldini, no 
período de um mês já estavam acampadas ali 101 famílias. Entre elas, 83 eram de 
Campo Erê” (MELO, 2012, p. 99). Ainda, o padre promoveu campanhas para 
doação de alimentos, roupas e outras necessidades junto à Diocese de Chapecó, 
para auxiliar e dar também conforto espiritual àquelas famílias que conquista-
vam o direito à terra, porém ainda estavam longe de ter uma vida digna. 

Entre os diversos fatores que se constituíram como obstáculos para a con-
cretização de uma vida digna para a população camponesa, destacamos a repres-
são policial. Além das violências físicas, a ação policial contribui para a perpe-
tuação de uma imagem do movimento dos trabalhadores rurais associada aos 
banditismo e a subversão. De forma velada ou explícita, através do amedron-
tamento ou da violência física, durante a ocupação da fazenda Burro Branco, e 
mesmo após a conquista legal da terra, os agricultores e agricultoras viviam num 
clima de grande instabilidade. Logo que os camponeses ocuparam a fazenda 
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Burro Branco, a “polícia local passou a intimar os ocupantes a prestar depoimen-
tos sob humilhação e ameaças” (MELO, 2012, p.102) Também são relatados 
pelos agricultores atos de violência realizados por agregados das famílias que se 
consideravam proprietárias das terras ocupadas, como o episódio no qual bar-
racos vizinhos à casa de um antigo agregado foram incendiados (MELO, 2012, 
p.102). O posicionamento das autoridades estatais fomentava controvérsias na 
opinião pública sobre o movimento de ocupação, já que a própria polícia atuava 
de maneira bastante repressiva, como relatam os próprios ocupantes em carta 
enviada ao governador Jorge Bornhausen em 26 de setembro de 1980: “A polícia 
invade nossas casas, revirando tudo, levando as sementes e estragando nossos 
alimentos. Nós não somos bandidos, somos agricultores que querem um pedaço 
de terra para trabalhar” (MELO, 2008, p. 217).

A sobrevivência nos acampamentos levou os ocupantes à construir certas 
estratégias que lhes garantissem maior segurança: como exemplo, quando da 
invasão policial, eram as mulheres que enfrentavam a repressão do Estado en-
quanto seus companheiros se escondiam na mata. Com isso, esperavam evitar 
confrontos e prisões (MELO, 2008, p. 222), pois os militares realizavam ações 
dentro da fazenda sem mandado oficial e com detenções temporárias, interroga-
tórios, entre várias formas de intimidação - palavrões, tiros para o alto, provoca-
ções (MELO, 2012, p. 113 e 187). Nessa época, em um manifesto assinado pelo 
Partido dos Trabalhadores (PT), pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) 
e pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e distribuído no 
calçadão da Rua Felipe Schmidt, na cidade de Florianópolis, os partidos afirma-
ram o “apoio e irrestrita solidariedade à justa causa dessas famílias. É necessário 
pôr fim à repressão policial de despejo destas 1 mil pessoas” (MELO, 2008, p. 
215). Dois dias antes do decreto que desapropriou a Fazenda Burro Branco, uma 
matéria publicada no Jornal do Brasil (1980) nos revela as tensões e ameaças às 
quais também estava exposto o padre Afonso Tebaldini. 

Mais de 2 mil pessoas participaram de um ato público, seguido 
de missa, em solidariedade ao vigário de Campo Erê, Padre Afon-
so Tebaldini, ameaçado de morte e de expulsão por fazendeiros 
da região, acusado de incitar agricultores sem-terra a invadirem a 
Fazenda Burro Branco ( JORNAL DO BRASIL, 10/11/1980).
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Após a desapropriação da Fazenda Burro Branco, faltavam condições de 
vida adequadas às famílias, que por vezes viviam em barracões de lona, e mesmo 
com uma crescente produção de cereais e leguminosas, não possuíam infraestru-
tura necessária para o escoamento e comercialização do excedente, tendo o Esta-
do de Santa Catarina se eximido de suas responsabilidades, por se tratar de uma 
desapropriação federal. Em uma carta entregue ao governador de Santa Catarina 
– e reproduzida anos mais tarde pelo jornal Cheiro da Terra –, os camponeses 
afirmaram que não houve melhora na sua situação de vida depois da desapropria-
ção, exceto pelo fim da perseguição policial e da praticada pelos antigos donos da 
terra. Pediam também ajuda para medição das terras e uma solução para os ma-
deireiros ilegais que continuam extraindo da propriedade ( JORNAL CHEIRO 
DA TERRA, 30/12/1989).

Apesar da importância histórica da desapropriação da Fazenda Burro Bran-
co, em plena ditadura civil-militar, não podemos deixar de por um lado, exaltar 
a conquista popular – que serviria de inspiração e ideal para outros agricultores 
sem-terra – mas, por outro, revelar o caráter excludente do Estado e da política 
brasileira, que deu vitória a população, mas não eliminou as desigualdades ou fez 
justiça social plena.

História e historiografia

Durante os anos 1990, o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) 
se consolidou como um dos grandes movimentos sociais da América Latina, en-
quanto os brasileiros edificavam sua nova república, com uma nova constituição 
promulgada em 1988, gerando esperança de novos ares nas lutas pela terra. A 
sonhada reforma agrária não chegou – aos menos não da maneira adequada –, e 
a luta dos sem-terra do estado de Santa Catarina continuou em pauta na produ-
ção acadêmica. Com o fim da ditadura civil-militar, além das entrevistas, surgiu 
a possibilidade de ampliação das fontes de pesquisa, a partir de um arsenal de 
documentos oficiais, especialmente aqueles diretamente ligados aos processos 
de reforma agrária como o INCRA, além de entidades da sociedade civil como 
a ABRA (Associação Brasileira para a Reforma Agrária) (LISBOA, 1996).  Es-
ses novos documentos, junto às novas pesquisas, tornaram possível expandir as 
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análises. Agora, além de investigar as histórias dos indivíduos dentro do movi-
mento e suas dinâmicas internas através das entrevistas, passou a ser disponibili-
zada uma documentação onde se podia verificar a posição do Estado e de outros 
atores externos ao movimento.

Na virada do século XX para o XXI, o interesse pelas questões relativas ao 
MST e, em particular pelas formas de sociabilidade que se pretendia desenvol-
ver no interior dos assentamentos, apareceram sob novos olhares. Sobretudo, 
destacam-se as produções fundamentadas nos Estudos de Gênero. As pesquisas 
realizadas sob essa perspectiva partiam de duas observações: por um lado, o gan-
ho de espaço de uma posição teórica mais alinhada aos estudos feministas dentro 
da academia e, concomitante a isso, a pretensão do próprio MST de buscar, no 
interior de suas dinâmicas políticas e sociais, construir uma “sociedade ideal” 
mais igualitária (DA SILVA, 2004). Como nos anos 2000, o MST já era um mo-
vimento consolidado, disponibilizou-se como fontes de pesquisas os documen-
tos produzidos pelos próprios integrantes do movimento oriundos do processo 
de organização dos assentamentos. Além disso, o trabalho de campo continuou 
como fonte privilegiada, considerando que nesse período tornavam-se adultos 
os primeiros sujeitos que cresceram e viveram maior parte de suas vidas imersos 
na realidade do movimento. Nesse sentido, algumas pesquisas procuraram veri-
ficar as confluências e os distanciamentos entre as propostas do movimento e as 
situações reais das relações de gênero, de modo geral (DA SILVA, 2004; FOR-
QUESATTO, 2015). Esses estudos, em síntese, se debruçaram sobre as relações 
de trabalho, sociais, políticas e, também, afetivas entre os homens e mulheres 
do movimento, pretendendo averiguar a transformação das subjetividades no 
interior dos assentamentos.

A permanência, tanto do MST como dos diversos movimentos de luta 
camponesa entre os grandes atores sociais não apenas da luta pela terra, mas por 
justiça e democracia – mesmo após a virada do milênio – permitiu ainda outros 
tipos de interpretação, como as análises de formação de territorialidades ou a 
(re)elaboração conceitual e prática de um modo de vida camponês. Essas pesqui-
sas demonstraram um maior fôlego e desenhavam um processo de construção 
dos movimentos sociais do campo, buscando relacioná-los com as especificida-
des da comunidade camponesa (FERNANDES, 1999; ONGHERO, 2013; 
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POLI, 2014). De maneira geral, esses pesquisadores objetivaram compreender o 
processo de formação dos movimentos sociais do campo. Assim, ganham proe-
minência nessas análises os processos de colonização tardia do Oeste catarinen-
se, bem como a especificidade da organização fundiária e uma forma de vida 
particular que possibilitou uma “reação” dos campesinos à política agrária de 
Estado. Essas investigações, em parte, continuaram a se apoiar na história oral do 
movimento (FERNANDES, 1999; POLI, 2014), mas traziam em seus inquéri-
tos novas fontes. Com o destaque para formação espacial do Oeste catarinense, 
a documentação relativa às empresas colonizadoras e outros acervos documen-
tais do CEOM (Centro de Memória do Oeste Catarinense) mostraram-se fun-
damentais na construção de tais pesquisas (ONGHERO, 2013). Entretanto, 
a pesquisa documental em secretarias estaduais e regionais dos movimentos, 
nas superintendências do Incra e nas secretarias da Comissão Pastoral da Terra 
(CPT), possibilitou que uma história dos movimentos de luta pela terra pudesse 
ser construída em âmbito macro (FERNANDES, 1999).

Sobre a participação da CPT, cabe ressaltar que não se trata somente do 
resguardo de documentos, mas de uma participação ativa junto aos camponeses. 
As relações entre a luta camponesa e a CPT data de antes mesmo da institu-
cionalização do MST. As investigações já realizadas se alternam na abordagem 
entre uma visão macro (DE SIQUEIRA; PAIM, 2014) ou análises mais espe-
cíficas sobre ações regionais localizadas (MELO, 2008). No que diz respeito a 
ação particular da CPT nos conflitos da Fazenda Burro Branco, foram fontes 
de investigação, não apenas os documentos próprios da comissão, mas os teste-
munhais dos camponeses e os veículos de comunicação que acompanhavam o 
desfecho desse fenômeno até então “inédito” em Santa Catarina.

Após os anos 2000 dois acontecimentos possibilitaram o acesso a uma 
quantidade maior de informações sobre a tumultuada relação entre os movi-
mentos camponeses e o Estado Nacional. Durante toda a década de 2000 se ini-
ciavam os processos de digitalização de acervos públicos e particulares, o que 
viabilizou novas formas de pesquisa. Em 2012, o estabelecimento da Comissão 
Camponesa da Verdade, reuniu uma grande quantidade de documentos e rela-
tos pessoais e coletivos sobre a repressão estatal ao longo dos anos de ditadura 
civil-militar.



608

A Fazenda Burro Branco e a luta pela terra...

História dos movimentos sociais de luta pela terra no sul do Brasil (1940-1980)

Posteriormente a esses acontecimentos podemos notar uma mudança na 
composição das pesquisas; e é possível que a modificação mais evidente tenha 
sido o uso de fontes bastante diversificadas nas investigações mais recentes, alia-
da à renovação dos referenciais teórico-metodológicos. A produção acadêmica 
efetuada ao longo da última década recorre, além das entrevistas como fonte 
para uma história oral dos assentamentos, aos documentos produzidos no in-
terior do MST, bem como uma grande quantidade de impressos, especialmente 
jornais, documentos de autarquias oficiais, uma quantidade bastante ampla de 
arquivos, além de uma diversificada revisão bibliográfica (BAZOTTI, 2007; 
MELO, 2012).  Também é digno de nota, a emergência, nos últimos anos, de 
trabalhos científicos que procuraram compreender o movimento dos campone-
ses em sua relação com a repressão pela ditadura (PEREIRA, 2015; PINHEIRO 
MACHADO, 2016; GAMA; PRADOS et all, 2018). Esses estudos buscaram 
realçar o forte caráter da reação popular em oposição às políticas agrárias auto-
ritárias da ditadura. Sobretudo no sul do Brasil, o tripé ciência, capital e Esta-
do, que mobilizou uma modernização excludente no campo brasileiro, forçou 
os agricultores a se integrarem ao modelo do agronegócio ou serem relegados à 
exclusão.

        

Conflitos fundiários:
narrativas dominantes, vozes ausentes

O caso da Fazenda Burro Branco, como objeto de pesquisa, permite tam-
bém refletir sobre a construção e reforço de estereótipos relativos aos agricul-
tores pobres e empobrecidos a partir das políticas de Estado. O projeto de ex-
pansão capitalista previu uma reconcentração agrária nas mãos de um número 
menor de agricultores e, por outro lado, forçou a migração de outra parte dos 
agricultores destinada a servir de mão de obra excedente ao crescente complexo 
agroindustrial no Oeste catarinense. Com isso, os pequenos produtores rurais 
empobrecidos que resistiam no campo, foram representados como subversivos; 
da mesma forma aqueles que os organizavam, como os representantes da Co-
missão Pastoral da Terra (CPT). Na segunda metade da década de 1970 e início 
da década seguinte, os instrumentos de vigilância da ditadura acompanhou de 
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perto os movimentos dos agricultores sem-terra e de lideranças progressistas da 
Igreja Católica. Por exemplo, em documento confidencial do Serviço Nacional 
de Informação (SNI), os informantes da ditadura levantaram uma série de ele-
mentos sobre instituições e atores associados à luta pela terra e, portanto, consi-
derados subversivos. No documento consta que a Comissão Pastoral da Terra de 
Santa Catarina “tem sua sede em Chapecó/SC e é coordenada pelo bispo local, 
Dom José Gomes, presidente do Conselho Indigenista Missionário (CIMI)”, 
contando com inúmero assessores, dentre eles “Afonso Tebaldini, Padre, envol-
vido com os problemas fundiários na Fazenda Burro Branco” (RELAÇÃO DE 
PESSOAS CONSTANTES NO INH 228/1 ACT/83 - ACE 3924/83, 1983, 
p. 7). Portanto, a partir do discurso autoritário, CPT e CIMI seriam entidades 
subversivas que se envolveram em “problemas fundiários”.

Na região, as disputas não envolviam apenas a posse pela terra, mas tam-
bém por seus recursos, principalmente por parte dos madeireiros; desta forma, o 
grande volume de madeira nobre e pinheiros que cresceram na área da Fazenda 
Burro Branco, permeou os conflitos pré e pós desapropriação. Em matéria de 
1983 publicada pelo Jornal Afinal, o então prefeito municipal Hélio Viganó do 
PMDB afirmou que “na mata virgem da Fazenda Burro Branco há mais de Cr$ 
1 bilhão e 200 milhões em pinheiros e outras madeiras de lei”. Por sua vez, conti-
nua a matéria, “os agricultores calculam em mais de 40 o número de invasores da 
mata” e “temem que os interesses dos poderosos madeireiros estraguem o sonho 
de ter um pedacinho de terra para fazer suas roças” ( JORNAL AFINAL, 1983, 
p. 13). Em termos gerais, a matéria em questão assume uma retórica bastante 
próxima da teologia da libertação e sua opção pelos pobres, contrastando seus 
desejos com os “poderosos madeireiros” que buscavam expulsar os agricultores 
para apropriar-se da madeira. Essa contraposição de narrativas - os poderosos 
versus os subversivos - permeou e ainda permeia a luta pela terra, pois sobre essas 
representações se busca (des)legitimar diferentes grupos; sobre essas represen-
tações, por fim, os grupos constroem suas estratégias para manter e proteger o 
latifúndio ou, por outro lado, para conquistá-lo e realizar reforma agrária.

  A Companhia Sul Brasil e os madeireiros, sem dúvida alguma, possuíam 
um aparato coercitivo para pressionar tanto as instituições do estado nacional, 
como o INCRA e a Polícia, quanto os agricultores. No entanto, estes poderosos 
foram questionados por políticos locais, como vimos acima; como exemplo, em 
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10 de novembro de 1977, o mesmo Hélio Viganó enviou um ofício ao INCRA, 
providenciando uma narrativa da situação: “Dentre os proprietários que adqui-
riram pequenas frações de terras da Cia., num total de 80%, não possuem docu-
mento de comprovação, ou não foram efetuados na época ou foram perdidos”. 
No mesmo ofício, o então prefeito afirmou que por várias vezes a Cia. Territorial 
Sul Brasil tentou “controlar a situação a seu modo, sendo repelida pelos colonos 
lá existentes, e ainda ocasionando muitas mortes entre os posseiros, que cada 
qual se julgava dono de certa fração de terras” (INCRA, Processo 310/78, Folha 
14). Para representantes locais como Viganó, a resolução dos problemas agrários 
traria melhores perspectivas de inclusão da região na expansão agrícola nacional: 
“De certa forma esta situação está impedindo um progresso mais rápido de nossa 
agricultura, pois sem a escritura definitiva os colonos não conseguem financia-
mento junto a agências bancárias”, argumentou o então prefeito. Finalmente, Vi-
ganó mencionou que “a Cia. Territorial Sul Brasil não está pagando os impostos 
Municipais, causando prejuízos aos cofres Públicos, que gastam somas elevadas 
na construção e conservação de estradas que passam sobre o referido imóvel” e 
que, o maior agravante é que “muitas mortes têm ocorrido na área, em virtude 
de posseiros delimitarem suas próprias terras, cujos imóveis são geralmente de-
limitadas a força” (INCRA, Processo 310/78, Folha 14). Em resumo, a postura 
do então prefeito não foi exatamente uma defesa veemente dos pequenos agri-
cultores; por outro lado, seu ofício direcionado ao INCRA confrontou a com-
panhia colonizadora, mesmo que de forma breve, denunciando que as atitudes 
da Sul Brasil poderiam ocasionar confrontos violentos: “Somos sabedores que 
um dos Diretores da Cia. Territorial Sul Brasil, adquiriu a referida área, e junta-
mente com um advogado estão preparando a documentação para o despejo, que 
irá atingir aproximadamente as 400 famílias”; concluindo sua correspondência, 
Viganó profetizou: “Vossa Excelência poderá ter certeza, [os agricultores] não 
deixarão suas casas sem que haja derramamento de sangue, pois consideram-se 
proprietários em tão longo tempo de colonização (INCRA, Processo 310/78, 
Folha 14).

Por sua vez, a Companhia Territorial Sul Brasil enviou um ofício ao IN-
CRA em 09 de janeiro de 1978, com uma série de acusações. Antes, porém, afir-
mou que “sempre colaborou” com os colonos e as administrações municipais 
através da doação de lotes “urbanos, suburbanos e rurais, para a construção de 
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estabelecimentos de ensino, templos religiosos, repartições públicas federais, 
estaduais e municipais e associações de todas as espécies” (INCRA, Processo 
310/78, Folha 18) e que naquele momento foram “surpreendidos por boatos 
que corriam naquela região, de que as terras da Companhia seriam desapro-
priadas ou talvez tomadas pelo INCRA, que as entregaria aos intrusos que as 
estivessem ocupando” (INCRA, Processo 310/78, Folha 18). A companhia co-
lonizadora afirmou que, após esta notícia se espalhar, “os colonos deixaram de 
saldar as prestações das terras adquiridas, pararam de comprar as terras por eles 
ocupadas” (INCRA, Processo 310/78, Folha 18). Em seguida, a empresa passou 
a acusar o então prefeito Hélio Viganó, transformando a luta pela terra em uma 
questão eleitoral: segundo o ofício da Companhia Sul Brasil, Viganó teria feito 
“promessas eleitoreiras” e que “se eleito fosse, daria terras de graça para os intru-
sos lá existentes (INCRA, Processo 310/78, Folha 19).

O INCRA, por sua vez, utilizou-se de uma retórica tecnocrática com o 
intuito de intervir sobre a disputa: em Ofício INCRA do Executor PF/SC [Pro-
jeto Fundiário] em 18 de Janeiro de 1978 ao coordenador, o Projeto Fundiário 
de Santa Catarina informa que em 1977 foi realizado um estudo da situação 
fundiária “e ficou constatado que numa área de aproximadamente 4000 ha ori-
ginário do título Mundo Novo no município de Campo Erê, a Cia Territorial 
Sul Brasil não logrou assentar seus ocupantes devidamente”, totalizando “apro-
ximadamente 800 famílias das quais metade não possuem documentação hábil 
da terra”. Naquele mesmo ano de 1977, o comando da Unidade Militar de São 
Miguel do Oeste encaminhou o Senhor Antonio Francisco da Silva, agricultor e 
residente na Gleba Mundo Novo, para depor ao INCRA como “vítima de des-
pejo” (INCRA, Processo 310/78, Folha 20). Com isso, em 6 de dezembro de 
1977, o Executor e o Chefe do Grupamento Fundiário do PF/SC juntamente 
com o Comandante da Unidade do Exército e o Comandante do Batalhão de 
Polícia Militar de São Miguel do Oeste se dirigiram a Campo Erê “onde com o 
Senhor prefeito Municipal, no mesmo dia, foi realizada visita na Linha Mundo-
-Novo e Linha Roncador, constatando que “muitos posseiros sem documento da 
terra ocupam a área; que muitos tem apenas contrato de compra e venda” e que 
muitas vendas “foram efetuadas, com área abaixo do módulo e sem condições 
de escriturá-las”. Adotando elementos da retórica de Viganó, observaram que 
“a maioria dos agricultores ocupantes não têm acesso às instituições de crédito 
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impedindo-lhes um melhor desenvolvimento econômico e social”, com uma si-
tuação socioeconômica e cultural “deplorável” (INCRA, Processo 310/78, Fo-
lha 21). Nos dias subsequentes, João Pedro Dreier, Procurador Regional da Cia. 
Sul Brasil, tomando ciência da sistemática de trabalho que seria desenvolvida na 
área, propôs-se a “fornecer posteriormente, toda documentação relativa à área, 
no que diz respeito às transcrições e vendas efetuadas - quitadas ou não -  e ainda 
plantas e memoriais descritivos” (INCRA, Processo 310/78, Folha 21). E final-
mente, de forma quase anedótica, o relatório finalizou afirmando que os “servi-
dores deste Projeto [INCRA] jamais contribuíram para que corressem boatos 
naquela região referindo-se à qualquer solução definitiva quanto a uma possível 
regularização da situação (INCRA, Processo 310/78, Folha 22).

Nos anos seguintes, entre 1982 e 1984, o INCRA estabeleceu a desapro-
priação de parte das terras e, por volta de 1984, os primeiros contratos de reas-
sentamento em lotes foram expedidos e assinados pelos agora proprietários. 
Contudo, em janeiro de 1986, o superintendente do INCRA Valdir Colatto, 
um conhecido ruralista que posteriormente seria deputado federal por Santa 
Catarina, estabeleceu uma primeira comissão de sindicância para apurar possí-
veis vendas ou permutas de lotes sem o conhecimento do INCRA. Durante o 
processo, mais de 70 assentados foram acusados de compra/venda por finalidade 
especulativa, compra de parte de lotes ou exploração dos lotes - chamados de in-
vasores. Neste processo intenso de acusações, o relatório considerou penalizar os 
acusados, mas não expulsá-los da área em função de que estes poderiam engros-
sar as fileiras dos sem-terra. Deste modo, forças policiais, ruralistas e setores da 
burocracia do Estado reforçaram estereótipos de que a luta pela terra na verdade, 
nada mais era do que uma luta especulativa, pois os assentados permaneceriam 
pouco tempo em seus lotes. Essa narrativa reacionária pautou de certa forma o 
debate político entre direita e esquerda em toda a região da fronteira sul e foi so-
mente no final dos anos 1990 que o estado brasileiro, timidamente, reconheceu 
que a permanência dos assentados nas terras passaria também pelas condições 
de crédito, assistência técnica, infraestrutura de educação e saúde, de melhores 
estradas e condições de competição no mercado de gêneros agrícolas.
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Conclusões:
vozes dissonantes e a luta pela terra

“Quem tinha o domínio do município era, vamos supor, os poli-
ciais, os fazendeiros, os grandes da cidade. E daí eles conseguiram 

fazer a cabeça de quase 70% da população, que nós era bandido. A 
gente chegada na cidade, a gente tinha que ir atrás de documento, 

de doença e na cidade diziam: Ó! Esse aí é um ladrão de terra, esse é 
um daqueles bandidos lá da Taborda”

(Depoimento de um líder sindical. DALLA-CORTE, 2007, p. 33.)

A história do processo de ocupação da Fazenda Burro Branco está intima-
mente ligada à efervescência dos movimentos sociais de luta pela terra e serviu 
como paradigma para reflexão e organização de estratégias significativas na luta 
pela reforma agrária. Sobre este processo, uma vasta bibliografia defende o signi-
ficado social e simbólico desta experiência - assim como das Ligas Camponesas, 
do MASTER e do acampamento Natalino - na consolidação de movimentos 
como o MST e de programas de reforma agrária. Também, observamos ele-
mentos singulares presentes na história da Fazenda Burro Branco pré-ocupação 
originados no século XIX como a Lei de Terras de 1850, que promoveu a con-
centração de milhares de hectares nas mãos de poucas famílias. Posteriormen-
te, o estímulo por parte dos governos estaduais em promover a colonização da 
região através de empreendimentos privados, como é o caso da Companhia Sul 
Brasil no pós-Contestado. Por fim, que este passado agrário foi colocado em 
questionamento por dois grupos diferentes: por um lado, pelos representantes 
da ditadura civil-militar, com sua ânsia de promover a revolução verde através 
da concessão de crédito para produtores rurais grandes ou médios desde que 
titulados e, por outro lado, pelos pequenos agricultores expropriados de suas 
terras por esse processo de modernização. A intenção das forças policiais ou do 
INCRA não estavam concentradas na proteção dos pequenos agricultores; esta-
vam ocupadas em promover a permanência da propriedade privada e facilitar a 
implementação de um programa de modernização conservadora da agricultura. 
Importante, por fim, é salientar que de acordo com Paulo Pinheiro Machado, a 
Comissão Camponesa da Verdade recentemente apurou os crimes praticados no 
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meio rural; para esta comissão, “não apenas a morte provocada diretamente por 
agentes de Estado” se tornou objeto de questionamento, “mas também os atos 
de omissão, conluio, acobertamento e privatização da ação do Estado, na qual o 
latifúndio funcionou como um braço privado antes, durante e depois da dita-
dura civil-militar de 1964”. Esta comissão apontou o número de 1196 mortos e 
desaparecidos no meio rural durante o regime civil-militar em todo o território 
(PINHEIRO MACHADO, 2016, p. 12). De certa forma, o preconceito busca 
legitimar essas violências contra aqueles que foram expropriados e lutam pela 
terra para reproduzir seu modo de vida e garantir sua sobrevivência. Por outro 
lado, a organização desses pequenos agricultores, suas habilidades de diálogo e 
confronto possibilitou que, de certa forma, de um latifúndio criado nos tempos 
do império para privilegiar poucos, surgissem projetos de democratização da so-
ciedade brasileira. 
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O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) teve, 
no estado de Santa Catarina, um dos episódios determinantes de sua conso-
lidação na metade da década de 1980. As chamadas Operações Integradas de 
Ocupações Simultâneas (POLI, 2008, p. 108-109), ocorridas em 25 de maio 
de 1985, projetaram o movimento para o Brasil no mesmo ano de sua fundação 
oficial, ocorrida em janeiro. 

Este capítulo é resultado da análise de fontes consultadas (orais, periódicos 
e bibliográficas) sobre a organização dos agricultores pela Comissão Pastoral da 
Terra (CPT) e a fundação do MST, que culminou nas referidas ocupações. En-
tre os sete municípios1 onde terras foram ocupadas, há uma fazenda em Abelar-
do Luz2 que é o objeto específico desta pesquisa.

Compreendendo a questão da terra como um elemento-chave para se en-
tender o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, a problematização de um 

1  Abelardo Luz, Ponte Serrada, São Miguel do Oeste, Romelândia, Maravilha, Descanso e Mondaí.
2  “Abelardo Luz é um município do Estado de Santa Catarina, localizado na região Oeste, a 574 km de 
Florianópolis. [...]. A base da economia é a agropecuária (milho, soja, gado de corte e bovinocultura de 
leite, etc.), embora o Comércio e o Turismo também ocupem lugar de destaque. Sua população é de 16.374 
(IBGE, 2007)” (Abelardo Luz. Site Oficial: https://www.abelardoluz.sc.gov.br/ Acesso em: 08 set. 2020. 
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movimento “tipicamente camponês” sucede, à primeira vista, 
uma infinidade de opiniões e debates em diversos âmbitos, e 
levanta questões importantes como: sua causa histórica; sua 
relevância no atual contexto político e econômico; sua viabi-
lidade; seu legado; a formação de suas bases, dentre outras. A 
complexidade do MST como movimento social é perceptível 
desde sua composição interna, seu estatuto, sua bandeira de 
luta e no debate popular e acadêmico.

Analisamos a gênese do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
em Santa Catarina, enfatizando o caso de Abelardo Luz, que colocou o municí-
pio nas matérias de jornais do estado e do país quando nascia o movimento e se 
conformava a ocupação de terras como ação oficial do MST. Esta ocupação não 
foi a primeira no estado – em 1980, ocupou-se a Fazenda Burro Branco na cida-
de de Campo Erê3. A ocupação em Abelardo Luz representa um marco por ser 
a primeira depois de o movimento estar formalizado e dirigido essencialmente 
pelos agricultores (não sendo, evidentemente, exclusivo destes). De acordo com 
Poli (2008, p. 109),

Figura 1.
Localização 
de Abelardo 

Luz no estado 
catarinense.

Fonte:
Wikipédia. 

Acesso em: 08 
set. 2020.
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[...] essa ocupação de 1985 foi um marco decisivo na organização 
do movimento, não só no oeste catarinense, mas também no es-
tado e mesmo no país. Foi a partir deste fato que o movimento 
ganhou uma representação nacional e passou a construir uma in-
fraestrutura que lhe permitiu agir com mais autonomia em rela-
ção à igreja, sindicatos e outras instituições (POLI, 2008, p. 109).

       

Sendo o MST um movimento com reivindicações atuais e com constantes 
embates na cena política e social; sendo esses sujeitos envolvidos numa série de 
acusações polêmicas pela mídia, de intelectuais e do senso comum, acabamos 
envolvidos na curiosidade e na busca por conhecer a história e as experiências 
destas pessoas. 

A análise deste artigo se baseia na bibliografia sobre o tema e em entrevistas 
realizadas com agricultores assentados de Abelardo Luz. O objetivo foi traba-
lhar com a memória dos agricultores (anseios, angústias, alegrias, expectativas ou 
frustrações) no contexto da ocupação.

O trabalho com história oral como método nos permite trabalhar a me-
mória e as experiências dos entrevistados por meio do diálogo. Além disso, estar 
presente nos assentamentos para realizar as entrevistas e poder observar o local 
onde “tudo aconteceu” é outro fator relevante para a compreensão e debate do 
tema. Segundo Paul Thompson (1992), essa qualidade do contato direto com o 
local e com as pessoas é importante, pois “[...] devolve também ao historiador a 
mais antiga habilidade de seu ofício” (THOMPSON, 1992, p. 103). 

Alberti (2008) destaca que “uma das principais riquezas da História oral 
está em permitir o estudo das formas como pessoas ou grupos efetuaram e elabo-
raram experiências, incluindo situações de aprendizado e decisões estratégicas” 
(ALBERTI, 2008, p. 165). E continua:

Essa riqueza da História oral está evidentemente relacionada ao 
fato de ela permitir o conhecimento de experiências e modos de 
vida de diferentes grupos sociais. Nesse sentido, o pesquisador 
tem acesso a uma multiplicidade de “histórias dentro da história”, 
que, dependendo de seu alcance e dimensão, permitem alterar a 
“hierarquia de significações historiográficas” […] (ALBERTI, 
2008, p. 166).
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Desta forma, a história oral destaca o que há de particular no tema estu-
dado. Ou seja, cada indivíduo participante – direta ou indiretamente – tem sua 
interpretação do ocorrido, que pode e deve ser confrontada com a história docu-
mentada. Tratando-se de uma região pouco estudada, este viés torna-se interes-
sante no sentido de possibilitar que os assentados rememorem o tempo em que 
estavam acampados e do processo que culminou no assentamento. Além disso, a 
memória e a experiência de agricultores “comuns” e “lideranças” (embora não se 
possa, exatamente, separá-los) ajudam a sistematizar não só o ocorrido no recor-
te temporal pretendido por este trabalho, mas também compreender o ethos do 
agricultor que conquistou a terra por meio de luta. 

Entendemos a experiência neste trabalho no sentido empregado por 
Edward Palmer Thompson (1981). Conforme o historiador inglês, é fundamen-
tal compreender as experiências dos sujeitos que fazem a história, superando o 
pragmatismo de teorias que imobilizam a interpretação da vida de humanos que 
compõem determinado segmento social, pois entende-os apenas como estrutu-
ras. Assim:

Os homens e mulheres também retornam como sujeitos, dentro 
deste termo [experiência humana] – não como sujeitos autôno-
mos, “indivíduos livres”, mas como pessoas que experimentam 
suas situações e relações produtivas determinadas como necessi-
dades e interesses e como antagonismos, e em seguida “tratam” 
essa experiência em sua consciência e sua cultura (as duas outras 
expressões excluídas pela prática teórica) das mais complexas ma-
neiras (sim, “relativamente autônomas”) e em seguida (muitas ve-
zes, mas nem sempre, através das estruturas de c1asse resultantes) 
agem, por sua vez, sobre sua situação determinada (THOMP-
SON, 1981, p. 182).

            
 A pesquisa tem por objetivos abordar a ocupação das fazendas Papuan I 

e Sandra em Abelardo Luz, destacando a memória dos agricultores sem-terra. 
Adiante, abordaremos os antecedentes da ocupação de 25 de maio de 1985 in-
tercalando a bibliografia com depoimentos dos participantes da ocupação.
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A CPT e os  trabalhos de base

Antes da fundação do MST, as Igrejas Católica e Protestante tiveram papel 
importante para a formação e conscientização dos agricultores. Setores católicos 
influenciados pela Teologia da Libertação4 organizaram-se em Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs)5 com o intuito de conscientizar os trabalhadores do 
meio rural sobre as injustiças que provocavam a desigualdade e a miséria. Na 
Diocese de Chapecó, o bispo Dom José Gomes trabalhou ativamente sob o refe-
rencial da Teologia da Libertação, reinterpretando a situação pela qual a região 
Oeste de Santa Catarina passava.

 Na Teologia da Libertação (TdL), observa-se uma mudança de atitude 
da Igreja em relação às camadas pobres do campo. A “opção preferencial pelos 
pobres” norteou as atividades das CEBs. De acordo com João Pedro Stedile 
(1999), esse movimento da Igreja com vistas às classes populares significou uma 
autocrítica da Igreja por causa de seu apoio ao golpe militar de 1964 (STEDILE, 
1999, p. 19-20). Entretanto, entendemos que a TdL ascende por razões mais 
complexas do que uma simples autocrítica, a começar por sua abrangência que 
supera os limites do país. 

Do processo de construção e maturação das CEBs, e dos debates eclesiás-
ticos travados no Concílio Vaticano II e nos Encontros Episcopais de Medellin 
e Puebla, é fundada, em 1975, na cidade de Goiânia (GO), a Comissão Pastoral 
da Terra (CPT). Esse órgão organizou-se no Oeste do estado de Santa Catarina 
e, a partir daí, começou um processo de formação de base. Strapazzon (1997), 
analisando os materiais de formação utilizados pela Comissão, afirma:

No início, vê-se uma tentativa de equiparar-se a palavra de Deus e da 
Igreja como motivações para a luta pela terra, principalmente o mo-
mento das ocupações, já que é neste momento que a dificuldade se 
estabelece. A dificuldade existia em função da própria religiosidade 
e moralidade dos agricultores que foram criados em um ambiente 
social em que a propriedade privada da terra era “sagrada”. Para se 
modificar esta significação, utilizou-se um discurso “sagrado”, não 

4  Movimento católico que interpreta os ensinamentos de Jesus Cristo como uma luta contra as injustiças 
sociais. 
5  São comunidades locais coordenadas por uma igreja. Visam reunir os fiéis de classes populares para 
discussões e ensinos bíblicos e/ou sociais. 
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racional, que lhes destina a terra como propriedade de Deus a qual, 
sendo deste, é de todos (STRAPAZZON, 1997, p. 41).

Como se vê, o autor destaca a discussão não-racional levantada pela Igreja 
nos processos de formação do campesinato. Ou seja, a legitimação da luta se dá 
pela palavra presente na Bíblia, em que a terra não tem dono que não seja Deus. 
Os alvos da crítica pastoral passam a ser os donos de terras improdutivas e o Es-
tado, superando aquela espécie de “tabu” sobre a propriedade privada. 

Além disso, havia o receio dos agricultores em enfrentar os grandes fazen-
deiros em virtude da resistência que os latifundiários poderiam empregar por 
meio da repressão – fixados na figura do “jagunço”6, quando não da própria po-
lícia, a mando do Estado. Vale destacar que nos cadernos de formação da CPT 
os sacerdotes afirmavam que Deus proviria todas as necessidades de quem lutas-
se pela “terra prometida”, garantidos pela união, a solidariedade e a organização 
(STRAPAZZON, 1997, p. 45).

A narrativa empregada por Dom José Gomes e padres da região combi-
navam a fundamentação bíblica com a fundamentação racionalista das ciências 
sociais. Nos cadernos de formação da CPT constam aspectos relativos à situação 
econômica e política do país como aquilo que conformava a situação de pobre-
za dos agricultores. Por causa dos empréstimos bancários é que eles se viam na 
dependência de vender seus produtos mais baratos para saldar as dívidas. Stra-
pazzon explica que o discurso da CPT reuniu as diversas experiências e formas 
de vida (cultural, étnica, religiosa) em torno da mesma questão, unindo-os sob a 
mesma identidade de “sem-terra” (STRAPAZZON, 1997, p. 51). 

Stedile, por sua vez, afirma que a vocação ecumênica das igrejas católica 
e protestante foi fundamental para coligar agricultores das diferentes religiões 
na mesma bandeira de luta. Se isso não houvesse ocorrido, alerta o autor, a or-
ganização dos sem-terra poderia ter-se dividido, o que enfraqueceria a atuação 
e comprometeria o próprio surgimento do MST (STEDILE, 1999, p. 20-21).

O processo de ruptura7 dos agricultores sem-terra com a formação dirigida 

6  O jagunço é o peão que guarnece áreas sob controle do latifundiário. Pode ser contratado (específico para 
o trabalho de guarnição) ou é o próprio arrendatário das terras que se divide entre o plantio e a defesa da área.
7  Entenda-se ruptura, aqui, como um processo de busca pela autonomia dos agricultores. Não significa que 
a CPT tenha se desligado dos sem-terra após a fundação do MST. Ao contrário, a separação dos agricultores 
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pela CPT aconteceu a partir de janeiro de 1985, quando se realizou em Curitiba 
o I Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A articulação vi-
sava à independência dos agricultores sobre o determinismo religioso no campo 
político, no qual todas as forças antagônicas do processo de luta pela terra eram 
tidas como opressoras, impossibilitando negociações e alianças que poderiam 
ser importantes, principalmente após as ocupações de maio de 1985. Strapazzon 
destaca a contradição do discurso da pastoral, pois, ao mesmo tempo em que 
exige do Estado uma solução para o problema da concentração da terra, nega 
a referida instituição como representante de seus interesses (STRAPAZZON, 
1997, p. 62-63). Além do determinismo religioso, a vigilância moral dos agricul-
tores em seus costumes – como no que diz respeito a festas e consumo de bebidas 
alcoólicas, por exemplo – ajudou a cimentar a necessidade entre os sem-terra de 
buscar uma organização autônoma. 

A fundação do MST

O Oeste de Santa Catarina foi habitado originalmente pela etnia indígena 
Kaingang. A partir de 1917, as companhias colonizadoras8 foram responsáveis 
pela “povoação” da região com imigrantes gaúchos de descendência italiana e 
alemã. Estabeleceu-se a monocultura na região com base na agricultura familiar 
(PAIM, 2006, p. 121-138).

Esta região foi objeto de intensas disputas. No período colonial, foi rei-
vindicada por Portugal e Espanha; no início da República brasileira (1890-95), 
foi disputada por Brasil e Argentina numa contenda que ficou conhecida como 
Questão de Palmas (Questão de Misiones, para os argentinos). Depois de deli-
mitadas as fronteiras nacionais, foi palco de disputa estadual entre Santa Catari-
na e Paraná, na Guerra do Contestado, que seria resolvida em 1916. 

No Estado Novo (a partir de 1937), o Oeste catarinense ganha importân-
cia no projeto nacionalista de Getúlio Vargas. A Marcha para o Oeste visava 

em relação à Igreja e aos sindicatos foi apoiada pela Pastoral (STEDILE, 1999, p. 50).
8  Estratégia da Primeira República para colonização das terras tidas como “inóspitas” e “despovoadas” do 
oeste catarinense. Caboclos e indígenas não foram considerados na categoria “povo” e tiveram suas terras 
subtraídas.
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levar o Estado para regiões 
até então desconhecidas do 
governo. Esse projeto inten-
sificou-se com o início da 
Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945), quando Vargas 
desprende especial interesse 
nas regiões de fronteira. Para 
tanto, o governo cria, por 
intermédio do Decreto-Lei 
nº 5.812, de 13 de setembro 
de 1943, o Território Federal do Iguaçu. Esse Território – que 
abrangia o oeste paranaense além do oeste catarinense – pre-
tendia afirmar a presença do Estado com a construção de es-
colas e hospitais na região. Como dito, essa foi a estratégia do 
projeto nacionalista, uma vez que a fronteira com Argentina e 
Paraguai, na região de exploração da erva-mate, fazia com que 
o trânsito de estrangeiros pela região fosse intenso, acarretando 
o uso da língua castelhana e de moeda estrangeira em solo brasileiro. Com o fim 
da Guerra, o Território extinguiu-se em 1946, e os estados de Santa Catarina e 
Paraná tiveram seus territórios restabelecidos. 

A partir da década de 1960, a mecanização do campo provocou um exce-
dente de mão de obra e, por consequência, o êxodo rural. Muitos trabalhadores 
migraram para a cidade em busca de trabalho, inclusive em outras regiões do país 
(como Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia).

A situação do campo no Oeste catarinense agravou-se com o fechamento 
da fronteira agrícola, na década de 1970. Aventurar-se como posseiro já não era 
uma alternativa viável para os agricultores. De acordo com Paulilo (1996),

[...] a inquietação dos agricultores tem poucos canais de expansão. 
A estratégia tradicional de locomoção não pode mais ser posta 
em prática dado o fechamento da fronteira agrícola. Trabalhar na 
cidade, se foi uma alternativa na época do “milagre econômico” 
brasileiro, início da década de 70, não continuou sendo nos pe-
ríodos de recessão que se seguiram. Reivindicar terra é perigoso 

Figura 2.
Divisão Político-

administrativa 
do Brasil, 1943.

Fonte:
Wikipédia. 

Acesso em: 08 
set. 2020.
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e as perspectivas de êxito são pequenas. Tentar ser um “produtor 
tecnificado” é inviável. A situação é de impasse (PAULILO, 1996, 
p. 128).

Paulilo adverte, ainda, sobre o número de indigentes nesse contexto. Ba-
seando-se em dados do IPEA, a autora afirma que em 1990 o Oeste catarinense 
apresentava “664.375 indigentes [...], dos quais 433.831 estavam nos campos. 
Isso significa que 15% da população total e 24% da rural estavam nesta condi-
ção” (PAULILO, 1996, p. 117). Os impasses na referida região são agravados 
com a Peste Suína Africana9, responsável pela queda das exportações e dos pre-
ços para pequenos produtores, agora sob concorrência da indústria tecnificada. 
Esse episódio faliu diversos agricultores dependentes da produção de suínos. 
Criavam-se, assim, as bases para sua organização.

Antes do Congresso Nacional que culminou na fundação do MST, reali-
zaram-se, em diversas cidades do país, encontros regionais e estaduais prepara-
tórios. Um ano antes, em janeiro de 1984, as bases da fundação do MST foram 
dadas no Encontro Nacional dos Sem Terra, realizado em Cascavel-PR. Em San-
ta Catarina, em dezembro de 1984, aconteceu no município de Chapecó o I 
Congresso dos Sem Terra do estado (POLI, 2008, p. 108). 

A partir do debate empregado regionalmente, definiram-se as principais 
diretrizes para o I Congresso Nacional, realizado no Paraná. O Congresso ocor-
reu no momento em que a Nova República (1985) anunciava o Plano Nacional 
de Reforma Agrária (PNRA), cuja primeira versão havia sido elaborada com 
participação dos sem-terra. Esta sofreu, posteriormente, sérios retrocessos em 
favor dos ruralistas. 

Do Congresso de 1985, originaram-se a bandeira, o hino do movimento e 
o lema: “Ocupar é a única solução”. O lema anterior dos encontros de sem-terra 
havia sido “Terra para quem nela trabalha”, mensagem que ia de encontro aos 
preceitos religiosos preconizados então pela CPT. A alteração do teor contido 
no lema demonstra a convergência para um método objetivo de luta pela terra, e 
não mais um preceito moral (STRAPAZZON, 1997, p. 55). 

Conforme Paulilo, a ocupação de terras foi a última alternativa dos tra-

9  Mais sobre a Peste Suína Africana pode ser conferido em: Poli, 2008, p. 69.
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balhadores rurais. A autora cita outras formas de aquisição de terras possíveis 
naquele momento, como a associação em cooperativas e sindicatos ou pela com-
pra. Nenhuma delas, em linhas gerais, proporcionou o acesso dos agricultores 
à terra, pois a possível falta de organização/articulação de sindicalizados para 
uma atitude efetiva de aquisição de terras para os pequenos produtores (no caso 
das associações) e o alto endividamento que contraíam aqueles que enfrentavam 
sozinhos um financiamento, causavam grande índice de desistência (PAULILO, 
1996, p. 134-140). Em relação ao Congresso, ainda, discutiram-se questões so-
bre o método de organização que seria empregado para a efetivação da nova es-
tratégia de ocupações definidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra, sem prescindir do apoio da CPT no processo citado.

O processo de formação dos agricultores 
e a ocupação de Abelardo Luz

 No retorno do Congresso Nacional, as lideranças regionais do MST 
começam a articular as formações de base com os agricultores. Essa preparação 
para a ocupação demonstrou-se fundamental e igualmente um reflexo do apren-
dizado das ocupações anteriores da Fazenda Burro Branco (Campo Erê-SC) e 
Encruzilhada Natalino (Ronda Alta-RS). O processo começou aonde já havia 
bases de apoio da CPT, de sindicatos ou da paróquia. Irma Brunetto10, liderança 
do MST, fala da articulação realizada no oeste catarinense:

Então nós voltamos [do Congresso Nacional] já com o intuito de 
começar a organizar os sem-terra porque até então nós tava mais na 
articulação, de organizar o Movimento, mas agora nós tinha que 
começar a organizar uma ação. Então a gente começou a trabalhar 
em vários municípios, então desde Palmitos, da pra se dizer, toda 
essa região aqui de Águas de Chapecó, de Caxambu, enfim né... 
e aí Chapecó, Coronel Freitas, Quilombo, Campo Erê, Xanxerê, 
Xaxim, Faxinal, Ipumirim. Então nós pegava toda essa grande re-
gião. E a gente foi, então, formando, tendo... buscando contato 

10  O emprego do nome desta liderança e dos demais no texto foi autorizado pelos mesmos na gravação das 
entrevistas.
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com as famílias sem-terra e formando as Comissões municipais, 
enfim né, então toda a articulação (BRUNETTO, 2013).

O depoimento de Irma Brunetto demonstra um momento de tomada de 
ação por parte do movimento após a experiência da organização e formação dos 
agricultores onde, como vimos, era trabalhada a conscientização política dos 
sem-terra e a “[...] compreensão da situação vivida pelos camponeses: o por-
quê da falta de terra, o processo de concentração de terra no país, bem como a 
importância da organização e da luta para a superação de tal situação” (POLI, 
2008, p. 107).

Formadas as bases, nos encontros definiu-se que a ocupação seria em 25 de 
maio de 1985. A escolha se deu por causa da romaria de Nossa Senhora do Cara-
vágio, realizada em Guaraciaba-SC, onde os sem-terra poderiam se disfarçar de 
romeiros. Sobre a definição das áreas a serem ocupadas, Brunetto afirma:

Então aí nós definimos que nessa noite... fomos indo, vendo as 
condições, quando fomos vendo o número de famílias que nós já 
tinha organizado e enfim, então a gente foi... Teve uma comissão 
que foi ver a área, foi fazer a vistoria de áreas, era famoso aquilo. 
Abelardo Luz era famoso pelo número de latifúndios que tinha. É 
um município... Uma extensão enorme e a maioria latifúndio. E 
aí seria “o”, né... Tava dado que seria ali. Então teve uma comissão 
que foi uma semana antes ver bem o local, aonde seria... Montaria 
o acampamento. E aí se estabeleceu então a data que seria o 25 de 
maio. E aí claro [...] foi trabalhado várias... Os próprios caminhos, 
o horário de chegada... Porque tudo isso é muito sigiloso pra nós, 
porque senão, se o inimigo sabe, né... E aí todos os caminhões que 
tinha os sem-terra tinha um sinal, por exemplo. Então foram vá-
rias as formas que a gente buscou (BRUNETTO, 2013).

A organização, portanto, não ficou restrita à formação das bases. Vale lem-
brar uma vez mais que a experiência das ocupações de Ronda Alta e Campo Erê 
foi fundamental para que os sem-terra não repetissem erros, além do mais, agora 
se tratava de uma extensão de terras ainda maior. A preparação, no entanto, seria 
mais cuidadosa.

A “Operações Integradas de Ocupações Simultâneas”, como ficou conhe-
cida essa grande ocupação do dia 25 de maio, teve participação de agricultores 
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oriundos de dezoito municípios da região Oeste. As fontes orais consultadas 
divergem no número de famílias presentes na ocupação de Abelardo Luz. Esti-
ma-se, todavia, que tenham participado de 1.000 a 1.500 famílias nessa noite11.

De acordo com Irma Brunetto, os caminhões que levavam os sem-terra e 
seus pertences deveriam se encontrar na ponte de acesso às fazendas às cinco 
horas da manhã. No entanto, como alguns caminhões saíram de regiões mais 
distantes, um grupo – saído de Xanxerê – chegou por volta das duas horas. Esse 
grupo, precipitando-se aos demais, resolve ocupar a área e é prontamente repe-
lido pelos arrendatários (também responsáveis pela guarnição do terreno) que 
trabalhavam no latifúndio. 

E aí eles chegaram e começaram a descarregar as coisas. Naqui-
lo chegou os que cuidavam a fazenda, uma camionete com vários 
em cima, que chamava pistoleiro, mas na verdade eram mais que 
cuidavam lá. E eles atropelaram, quando viram que o pessoal ia 
ocupar, que tinha gente chegando, eles atropelaram. E aí esse pes-
soal foram, e ficaram lá no lugar marcado, que era antes da ponte. 
Das duas horas até as cinco da manhã ali, os pistoleiros se articu-
laram e disse “vamos tentar impedir que eles entram”, que daí eles 
descobriram que a gente realmente ia vir. Então eles ficaram ali 
do lado da ponte e quando viram chegar caminhão, e caminhão e 
caminhão, que até as cinco era pra chegar, foi chegando e foi che-
gando, eles tentaram de uma forma desesperada de impedir que 
o pessoal entrasse e colocaram fogo na ponte. Derramaram óleo 
diesel e ponharam fogo pra tentar impedir que o pessoal fosse, 
né. E aí o pessoal, os que tavam no primeiro caminhão forçaram o 
motorista, o motorista se assustou, mas você vai, senão deixa pra 
nós... Aí desceram, pularam do caminhão, pegaram uns galhos de 
capoeira e tal e apagaram o fogo, né. E aí foi passando, daí os pisto-
leiros correram. Correram porque era muita gente, tava chegando 
muita gente. Já tava clareando o dia (Brunetto, 2013).

Presente nessa ocupação, mas em um caminhão que chegaria mais tarde, 
Olmiro Andretta rememora e narra o episódio:

11  Irma Brunetto fala em 1.300 famílias; Olmiro Andretta fala numa média de 800 a 1.000 famílias; Luiz 
Abati estima 1.500. Um livro de formação do MST chega a estimar 5 mil famílias em todo o estado (contan-
do as ocupações do extremo-oeste).
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Se reunimo lá [...] de tarde né, se organizava, daí viemo de noite. 
Cheguemo aqui seis hora da manhã na ponte. [...] Uma cerração 
véia que Deus o livre. Dos meus companheiro, quatro voltaram na 
hora. Só fiquei eu. É, só fiquei eu, o resto voltaram no mesmo cami-
nhão. [...] A ponte diz que foi queimada né, mas eu cheguei depois. 
Só passemo em cima das viga assim só (ANDRETTA, 2013).

A queima da ponte pelos arrendatários da fazenda tornou-se posteriormen-
te um marco simbólico para o MST na região oeste, dando um aspecto dramá-
tico para a ocupação. Anos depois, foi feito um monumento em memória desse 
episódio, localizado à entrada dos assentamentos do município de Abelardo 
Luz, em frente à referida ponte.

Cerca de cinco dias depois de ocupada a fazenda Papuan (localizada ime-
diatamente após a ponte), os agricultores dirigiram-se à fazenda Sandra (hoje 
Assentamento 25 de maio), localizada a poucos quilômetros da primeira área 
ocupada. Nessa região de Abelardo Luz, os latifúndios eram controlados por três 
irmãs as quais tiveram suas terras desapropriadas em 1986.

Figura 3.
Monumento 
na entrada de 
assentamentos.

Foto:
Gustavo H. de 
Siqueira, 2013.
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Considerações finais

Para os propósitos deste artigo, nos detemos nos aspectos expostos. O ad-
vento da Teologia da Libertação como pensamento crítico-religioso, o trabalho 
das CEBs como formadores políticos, o papel da CPT como mediador e o sur-
gimento do MST como movimento autônomo dos trabalhadores rurais dá a 
noção da organização dos sem-terra como um longo processo de constituição. 

A memória dos agricultores entrevistados guarda a época da ocupação 
como um momento de glória, pela resistência nos acampamentos e pelas diver-
sas dificuldades enfrentadas. Nesse sentido, outro aspecto a se destacar é o da 
complexidade do trabalho com a memória daqueles que viveram o momento da 
conquista da terra, pois compreendem o sujeito presente nas contradições para 
além da opinião da mídia oficial e, consequentemente, do senso comum. Era – e 
em grande medida ainda é – termo corrente tratar dos agricultores sem-terra 
como “bandidos”, “ladrões de terra”, “desocupados”, etc. O desafio de se trabalhar 
o MST desde a academia sem opiniões carregadas de preconceitos, por conse-
guinte, faz-se presente a todo o momento.

A análise do objeto pelo pesquisador deve passar por uma auto-reflexão de 
seus valores, sentimentos e preconceitos para não cair em julgamentos prema-
turos que deturpem o sentido da pesquisa (WHITAKER, 2011, p. 22-24). E. 
P. Thompson também remete ao cuidado que o historiador deve desprender ao 
pesquisar: 

Somente nós, que estamos vivendo agora, podemos dar um “sig-
nificado” ao passado. Mas esse passado foi sempre, entre outras 
coisas, o resultado de uma discussão acerca de valores. Ao recons-
tituir esse processo, ao mostrar como a causação na realidade se 
efetuou, devemos, à medida que nossa disciplina permita, contro-
lar nossos próprios valores. Uma vez, porém, reconstituída essa 
história, temos liberdade de oferecer nosso julgamento a propó-
sito dela (THOMPSON, 1981, p. 52). 

O trabalho do historiador, nesse aspecto, é um constante desafio. Traba-
lhar com o meio rural implica a busca das origens dos agricultores envolvidos, a 
compreensão da realidade político-econômica nacional e da herança fundiária 
desigual acumulada por séculos em território nacional. Assim sendo, este é um 
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elemento indispensável: situar a luta dos trabalhadores rurais, ouvi-los e com-
preendê-los em seu contexto histórico.
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Acampamento 
Papuan, em Abelardo 
Luz, 1985.
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Arquivo do 
Movimento dos 
Trabalhadores Sem-
Terra (MST).
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Primeira assembleia 
no assentamento de 
Campo Erê, em 1987.

Fonte:
Acervo CEOM/
Unochapecó.
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Indígenas armados 
para expulsar os 
colonos intrusos 
da área, durante a 
Revolta de Nonoai, 
em maio de 1978. 
Foto de Ricardo 
Chaves.

Fonte:
Jornal Zero Hora.



ças religiosas como o Padre Arnildo 
Fritzen e os bispos Dom José Gomes e 
Dom Agostinho Sartori, ou lideranças 
indígenas como Nelson Xangrê, Fen’Nó 
e Angelo Cretã, foram alguns desses ho-
mens e mulheres que se notabilizaram 
nesse processo. Dessas mediações ét-
nicas, políticas, religiosas e econômicas 
se estruturaram mobilizações como a 
Revolta de Porecatu, a Assesoar, o CIMI, 
o Movimento Comunitário de Ijuí, o 
Acampamento Natalino, os Afogados do 
Passo Real, a CRAB, o MASTES, as Mu-
lheres Agricultoras, os negros da Inver-
nada dos Negros e do Paiol de Telha, ou 
mesmo as ocupações de terras como na 
Fazenda Burro Branco e as Ocupações 
Simultâneas. Mais do que uma relação 
de sujeitos, coletivos, mobilizações e 
eventos, esses revelam um processo 
histórico que ajuda a compreender não 
só este período, mas a contemporanei-
dade do Brasil, onde a desigualdade so-
cial, tomada de forma a-histórica, tende 
a naturalizar os problemas sociais, a 
miséria e passa a legitimar movimentos 
negacionistas desses problemas e da 
própria História. 

Os organizadores.



A 
inteligibilidade e a legitimidade dos movimentos 
sociais acontecem através de mediações feitas por 
pessoas comuns que se consolidam no processo das 

mobilizações sociais. Um bandido social como Pedro Santin, 
uma indígena como Fen’Nó, um bispo como Dom Agostinho 
ou um político como Calixto, são sujeitos de um processo 
dúbio e/ou contraditório da modernização no Sul do Brasil. 
Conhecer esse processo histórico ajuda na compreensão, 
tanto da dinâmica dos movimentos sociais contemporâne-
os, quanto dos contramovimentos de negação desses e da 
própria história do Sul do Brasil.      


	CAPA_Ebook1-2
	E-BOOK_Movimentos Sociais II_22.04
	Apresentação
	Elementos para estudo da História dos Movimentos Sociais de 
	Luta pela Terra no Sul do Brasil entre as décadas de 1940 e 1980

	Leonel Rocha e os conflitos agrários no contexto da Revolução de 1923 e da Coluna Prestes no Rio Grande do Sul
	Pedro Santin, um bandido social na Revolta de 1957
	(Sudoeste do Paraná)

	A milonga esquecida do João Sem Terra
	O MASTER como personificação da luta pela terra no Rio Grande do Sul no pré-64
	“Um homem muito perigoso”:
	Jair de Moura Calixto e a luta pela terra no norte do Rio Grande do Sul – 1960-1964

	Padre Arnildo Fritzen e o Sacerdócio Libertador
	Dom José Gomes e as origens dos Movimentos Sociais no Oeste de Santa Catarina
	A Igreja Católica, regime civil-militar e conflitos sociais:
	Dom Agostinho José Sartori e a criação da CPT no Paraná

	A formação dos Movimentos Sociais no Alto Uruguai gaúcho:
	o protagonismo dos setores progressistas
	 da Igreja Católica (1970-1990)

	Intrusão, expulsão e organização indígena:
	o protagonismo do cacique Nelson Xangrê na luta pela terra
	no norte do Rio Grande do Sul – 1975-1978

	Fen’ Nó:
	a guerreira Kaingang e seu protagonismo na luta pela terra do Toldo Chimbangue

	Angelo Cretã - de cacique a primeiro vereador indígena do Brasil:
	a consolidação de um líder na luta pelas 
	terras indígenas no sul do país

	Revolta de Porecatu:
	um levante camponês ou um levante do Partido Comunista?

	Luta pela terra, mobilização popular e a democratização do acesso ao crédito rural no Sudoeste do Paraná (1962-1980)
	Uma experiência de conversão:
	a ação indigenista de Dom José Gomes nos anos 1970 nos primórdios do Conselho Indigenista Missionário

	Mobilização Social no noroeste gaúcho:
	raízes do Movimento Comunitário de Ijuí

	Acampamento Natalino:
	luta pela reforma agrária e contribuições políticas e educativas

	Os afogados do Passo Real (1963-1988)
	A mediação para o Movimento dos Atingidos por Barragens a partir do caso da UHE Machadinho (1980)
	O legado e a luta pela terra na comunidade quilombola Invernada dos Negros
	A Forma Jurídica e a Forma Retomada:
	engajamentos de luta pela terra em uma comunidade quilombola paranaense (Invernada Paiol de Telha)

	Movimento dos Agricultores Sem Terra do Sudoeste (MASTES):
	 oportunização, mediação e movimento social

	Mulheres Agricultoras:
	do silêncio à constituição do movimento autônomo de mulheres camponesas

	A Fazenda Burro Branco e a luta pela terra no Oeste de Santa Catarina (1977-1980)
	CPT e MST:
	formação e ocupação no oeste catarinense

	Sobre os autores e autoras
	_Hlk14084150
	_Hlk14092990
	_Hlk14093103
	_Hlk14077393
	_Hlk500529283
	_Hlk515981883
	_Hlk14077501
	_Hlk14083373
	_Hlk14079207
	_Hlk515981127
	_gjdgxs
	_30j0zll
	_Hlk521426377
	_Hlk529785062
	_Hlk49527725
	_Hlk47427789
	_Hlk48120502
	_Hlk46940553
	_Hlk46940593
	_Hlk47024054
	_Hlk46940675

	CAPA_Ebook3-4

