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RESUMO 
 

A presente pesquisa analisa a trajetória política da Liga no Norte de Minas (LCP) entre os 
anos de 1995 e 2017.  Nesse período, a Liga esteve presente em dezenas de munícipios da 
região, promovendo ocupações que resultaram na posse e no assentamento de incontáveis 
famílias camponesas na região. O movimento possui uma rica história, marcada por 
enfrentamentos, derrotas, vitórias e conquistas. Buscamos com esse trabalho, principalmente 
por meio de fontes produzidas pelo próprio movimento, contar uma parte dessa história, ainda 
em curso. Nosso interesse é, principalmente, desvelar aspectos políticos e ideológicos sobre a 
LCP que revelam um movimento camponês autêntico, profundamente vinculado aos pobres 
do campo e cujas práticas, narrativas e representações presentes nesse trabalho denotam a 
existência de uma perspectiva teórico-política crítica e consistente acerca da realidade agrária 
e social do país que, sobretudo, aponta uma visão otimista para o futuro.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Liga dos Camponeses Pobres, Norte de Minas, luta pela terra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This research analyzes the political trajectory of the League in the North of Minas (LCP) 

between 1995 and 2017. During this period, the League was present in dozens of 

municipalities in the region, promoting occupations that resulted in the possession and 

settlement of countless families peasant women in the region. The movement has a rich 

history, marked by confrontations, defeats, victories and conquests. We seek with this work, 

mainly through sources produced by the movement itself, to tell a part of this story, which is 

still ongoing. Our interest is, mainly, to unveil political and ideological aspects about the LCP 

that reveal an authentic peasant movement, deeply linked to the rural poor and whose 

practices, narratives and representations present in this work denote the existence of a critical 

and consistent theoretical-political perspective about the agrarian and social reality of the 

country which, above all, points to an optimistic vision for the future. 

KEYWORDS: League of Poor Peasants, North of Minas, fight for land.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Liga dos Camponeses Pobres é uma organização política atuante no norte de Minas 

Gerais desde meados da década de 1990. O centro da intervenção do movimento é a luta pelo 

direito à “terra para quem nela vive e trabalha” para os “camponeses pobres sem-terra ou com 

pouca terra” (CLCP, 2006, p.11). Surgido no Norte de Minas e no estado de Rondônia 

simultaneamente o movimento está presente hoje em diversas regiões do país, como nos 

estados do Pará, Pernambuco e Alagoas. No Norte de Minas, atua em cerca de duas dezenas 

de municípios, que se estendem desde Montes Claros à divisa do estado com o sudoeste da 

Bahia, como Verdelândia, Varzelândia, Januária, Pedras de Maria da Cruz, Miravânia e 

Manga. 

Organizada regionalmente como Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas e 

Sul da Bahia, a Liga, como é mais conhecida, já realizou oito congressos e é bastante ativa no 

cenário político regional. Para além das ocupações e das reivindicações relacionadas à 

democratização do acesso à terra, o movimento se posiciona ao longo de sua trajetória sobre 

as mais diversas questões como, por exemplo, as crises econômicas e políticas, as disputas 

eleitorais, as crises hídrica e energética, a preservação ambiental, o desemprego, a carestia de 

vida, a violência urbana e policial, o racismo, a corrupção, a precarização e privatização do 

ensino e saúde públicos, a opressão sobre a mulher e uma infinidade de temas de interesse do 

campesinato e da sociedade.  

Nosso objetivo com a presente pesquisa é representar a trajetória do movimento no 

Norte de Minas entre os anos de 1995 e 2017, buscando evidenciar suas principais 

características políticas. Utilizamos como fontes, principalmente, documentos produzidos 

pelo próprio movimento como panfletos, jornais, teses de congressos, seminários, biografias e 

matérias de formação política. De forma subjacente, recorremos a reportagens da imprensa 

escrita regional, estadual e nacional, entrevistas com militantes do movimento e documentos 

produzidos pelo Estado sobre a questão agrária. Dividimos o período compreendido em nossa 

pesquisa em três momentos. O primeiro se inicia com o surgimento do movimento, na região 

de Mocambinho/Jaíba, nas lutas pela terra e pelos direitos dos irrigantes do Projeto de 

Irrigação Jaíba e vai até a realização do primeiro congresso do movimento, na cidade de 

Janaúba, no ano de 2000. O segundo período, compreende toda a década de 2000 e é marcado 

pela expansão do movimento, realizando novas tomadas de terras e apoiando os camponeses 

que já haviam ocupado latifúndios, mas que demandavam organização por diferentes cidades 
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da região como Januária, Pedras de Maria da Cruz, Montes Claros, São João Ponte, Janaúba, 

Porteirinha, Nova Porteirinha, Montalvânia, Miravânia e Juvenília. O terceiro e último 

momento da trajetória política da Liga é o período mais recente, iniciado entre final de 2009 e 

encerrado em 2017, marcado pelas evidentes insuficiências da reforma agrária e uma forte 

repressão à luta pela terra por meio da atuação de grupos paramilitares latifundistas, liminares 

de despejos contra os camponeses e políticas estatais prejudiciais à pequena produção 

camponesa. 

Com o presente trabalho buscamos investigar as práticas sociais e representações 

estabelecidas pela Liga acerca da luta pela terra, da sociedade brasileira e conhecer seu 

programa agrário e político. No capítulo I, inicialmente, abordamos a dimensão programática 

da Liga, expondo em linhas gerais sua compreensão acerca da questão agrária, da luta pela 

terra e do campesinato. Nesse ponto, utilizamos como referenciais teóricos autores e obras 

como Martins (1981), Medeiros (1995), Oliveira (2001), Bombardi (2003), Marques (2008) e 

Camisasca (2009). Finalizamos esse primeiro capítulo apresentando definições conceituais e 

historiográficas sobre “cultura política”, evidenciando suas principais características, 

relevância e pertinência para interpretação de nosso objeto de pesquisa e abordagem. 

Posteriormente, apresentamos uma breve exposição sobre as leituras acerca da “cultura 

política de esquerda” no Brasil, buscando estabelecer interrelações com a questão agrária e as 

dimensões político-programáticas da Liga. Nesse momento, recorremos a autores e obras 

como Motta (2009,2013), Rémond (2003), Garcia (1994) e Romano (s./d). 

No capítulo II, buscamos estabelecer uma síntese sobre a formação da propriedade 

latifundista no Norte de Minas Gerais retomando, brevemente, o processo histórico de 

povoamento da região, destacando o papel do modelo latifundista na economia e no modo de 

vida da sociedade regional. Aprofundando nesse debate, recorremos a uma suscinta revisão 

bibliografia sobre os impactos do incremento das relações capitalistas no Norte de Minas a 

partir de meados do século passado, do papel exercido pelo Estado por meio da 

Superintendência  do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da Fundação Rural Mineira - 

Colonização e Desenvolvimento Agrário  (Ruralminas) nesse processo, enfatizando o papel 

da grilagem de terras públicas devolutas e a expropriação forçadas das populações 

camponesas durante o período do regime militar. Buscamos, também, narrar a emergência do 

movimento camponês nesse período, principalmente, por meio da luta dos posseiros e do 

incipiente movimento sindical. Nessa parte do trabalho utilizamos obras e autores como Pires 

(1979), Carrara (2007), Costa (2017), Pereira (2007), Neves (2003), Araújo (2009), Rodrigues 

(1998), Dayrell (2019), Santos (1985), Monção (2009), Brito, (2013), Chaves (2015) e 
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Oliveira & Rodrigues (2000). Ainda no segundo capítulo, recorrendo as fontes primárias já 

mencionadas, narramos a trajetória política da Liga entre os anos de 1995 e 2017, 

privilegiando suas próprias palavras contidas em materiais como panfletos, teses de 

seminários, congressos, documentos avulsos e notas públicas. Buscamos nessas fontes, para 

além do seu conteúdo narrativo, interpretar como a Liga compreende o processo histórico no 

qual o movimento se encontra engajado, os momentos e movimentos políticos mais gerais nos 

quais se inscreve sua intervenção na luta pela terra e dentre a opinião pública.  

No capítulo III, inicialmente, apresentamos biografias produzidas pelo movimento 

sobre importantes lideranças falecidas durante o período compreendido por nossa pesquisa. 

Nosso objetivo é demonstrar como a Liga valoriza, na trajetória de vida dessas lideranças, 

determinados valores e princípios ideológico-políticos que são difundidos como arquétipos 

para os dirigentes e ativistas do movimento: coletivismo, persistência, coragem, apreço ao 

estudo, respeito às mulheres e aos mais jovens, etc., além de reforçar valores campesinos 

tradicionais   como a honestidade, o trabalho e o sentido de pertencimento à família. A forma 

como a Liga concebe os elementos da razão, da fé, da emoção e da ciência em suas 

representações sobre a luta pela terra, particularmente com relação ao arraigado otimismo 

acerca do futuro que nos leva refletir sobre qual é a concepção historiográfica do movimento, 

indagação que buscamos compreender recorrendo às perspicazes reflexões de Reis (2015), 

Hartog (1997), Maríategui (2005) e Eliade (1972).  
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CAPITULO 1 

LIGA DOS CAMPONESES POBRES DO NORTE DE MINAS  

 

Nesse primeiro capítulo, iniciamos, por meio do primeiro tópico intitulado “Liga 

dos Camponeses Pobres, LCP ou Liga”, apresentando os aspectos políticos e organizativos 

mais substantivos de nosso objeto de pesquisa e estabelecemos a cronologia com que 

narraremos a trajetória política do movimento no Norte de Minas entre os anos de 1995 a 

2017. Utilizamos como referenciais temporais acontecimentos políticos, presentes em fontes 

primárias como panfletos, manifestos, teses de congressos e seminários, relacionados ou não à 

luta pela terra, representados pelo movimento como fundamentais para a adoção de 

determinados princípios, posicionamentos, práticas sociais e organizativas que conformam a 

identidade da Liga e, sobretudo, para sua trajetória política no Norte de Minas. Ainda nessa 

parte inicial, apresentamos dois mapas que demonstram, respectivamente, a territorialização 

da luta pela terra empreendida pela Liga no Norte de Minas Gerais (BATELLA; BERTHOLI; 

FERREIRA, 2019) e a dinâmica geral da ocorrência dos conflitos por terra e água na região 

no período recente (FERREIRA et. al, 2017).  

Num segundo momento, por meio do segundo e terceiro tópico, respectivamente 

intitulados “Questão Agrária, Campesinato e Luta pela Terra” e “O Programa Agrário da 

LCP” começamos adentrar no universo ideológico e político da Liga. Recorrendo ao principal 

documento programático do movimento “Nosso Caminho”, publicado em 2006, buscamos 

desvelar as bases teóricas que fundamentam os princípios políticos, organizativos e o 

programa agrário do movimento. Prestando atenção especial à dimensão conceitual, buscamos 

compreender questões como as seguintes: como a Liga compreende a luta pela terra na 

história do país? O que a Liga entende por reforma agrária e, sobretudo, o porquê preconiza a 

necessidade de uma “revolução” agrária? Quais seriam as principais diferenças e semelhanças 

entre ambas concepções? Quais seriam as principais características políticas, teóricas e 

práticas que diferenciariam a LCP de outros movimentos de luta pela terra como o MST e a 

CPT? Como a Liga compreende o que é ser uma organização política camponesa? Ainda 

nesse primeiro tópico, buscamos confrontar a acepção dos seguintes conceitos/categorias 

analíticas entre a Liga, a produção historiográfica e a geográfica agrária: “questão agrária”, 

“campesinato” e “luta pela terra” buscando pontos de convergência e discrepâncias que nos 

permitam estabelecer uma visão circunstanciada acerca das representações do movimento, ao 

mesmo tempo em que nos oferece instrumental teórico-metodológico imprescindível para 
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abordar essas dimensões específicas ao universo da história recente da luta pela terra no 

Brasil. Nesse ponto, utilizamos como referenciais teóricos autores e obras como Martins 

(1981), Medeiros (1995), Oliveira (2001), Bombardi (2003), Marques (2008) e Camisasca 

(2009). 

Por meio do terceiro e quarto tópico, com os quais encerramos esse primeiro 

capítulo, intitulados, respectivamente, “cultura política” e “cultura política de esquerda”, 

incialmente, apresentamos a cultura política como categoria analítica, buscando demonstrar 

sua operacionalidade para interpretação de nosso objeto de pesquisa. Logo, após uma 

exposição sintética sobre o campo da história política, apresentamos os fundamentos da 

categoria, enfatizando a maneira pela qual nas pesquisas que recorrem a esse construto 

teórico-metodológico se interrelacionam as dimensões políticas e culturais na interpretação 

historiográfica, prestando atenção especial a questão das representações e das práticas sociais 

na conformação e reprodução das culturas políticas e do seu caráter híbrido. Ao enunciarmos 

as características fundamentais da “cultura política de esquerda”, buscamos apresentar um 

panorama histórico de sua constituição e difusão na história recente do país. Nesse último 

ponto, começam a ficar claras as especificidades ideológicas  e políticas da Liga no processo 

dinâmico de reprodução da cultura política de esquerda na história brasileira contemporânea. 

Nesse último ponto utilizamos como referenciais teóricos autores e obras comoGarcia (1994); 

Rémond (2003), Motta (2009,2013) e Romano (s./d).  

 

1.1. Liga dos Camponeses Pobres, LCP ou Liga 

 

É possível dividir a trajetória política da Liga em três momentos distintos.  O 

primeiro momento vai das ações percussoras da então Liga Operário e Camponesa, em 

meados da década de 1990, até a realização do primeiro congresso, de fundação da Liga dos 

Camponeses Pobres do Norte de Minas, em abril de 2000 na cidade de Janaúba e aocupação 

do latifúndio Ypiranga, em Verdelândia, realizada pelo movimento cerca de um mês após seu 

primeiro congresso, no dia 08 de maio de 2000. A fazenda Ypiranga compunha parte das 

terras públicas griladas de centenas de posseiros por latifundiários na década de 1960 e que 

resultaram no icônico conflito agrário conhecido como “Massacre de Cachoeirinha1”. A 

                                                             
1
Um dos mais marcantes episódios da luta pela terra no Norte de Minas, ocorrido entre os anos de 1964 e 1967, 

resultou no assassinato de, pelo menos cinco camponeses, no possível desaparecimento forçado de outros ainda 
desconhecidos, além da morte de, pelo menos, 62 crianças em função de agudo surto de sarampo e por inanição 
no inverno de 1967. Esse episódio histórico é fartamente documentado por pesquisas acadêmicas e é 
reconhecido como crime de Estado cometido durante o regime militar. Vários foram os desdobramentos políticos 
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preparação, ocupação e permanência das famílias na fazenda Ypiranga, que deu origem ao 

acampamento Vitória, representou grande propaganda para o movimento, naquele período 

que começa levantar suas bandeiras na região. Após a conquista das terras da Fazenda 

Ypiranga em Cachoeirinha e a resistência aos ataques de pistoleiros com a participação de 

policiais, muitos camponeses passaram a procurar a Liga para organizar suas lutas e resolver 

diversas espécies de “demandas” por terra. Em inúmeras ocupações espontâneas que 

passaram a ocorrer em Verdelândia e diferentes cidades da região, os camponeses passaram a 

procuravam a “bandeira da Liga” (PAULA, 2014).  

Segundo estudo de Monção (2009), o município de Verdelândia possuía à época 

de sua pesquisa a maior concentração de assentamentos e acampamentos do estado de Minas 

Gerais, enumerados pela autora como 04 acampamentos e 14 assentamentos. Nesse mesmo 

estudo, a autora levanta a hipótese de que a criação do município em 1997 expressaria a 

intenção dos latifundiários locais em apagar da memória do campesinato a heroica saga de 

resistência dos posseiros em Cachoeirinha. Ainda nesse período inicial, entre os anos de 1995 

e 2000, a Liga expande sua atuação política para a cidade de Varzelândia por meio da 

ocupação das fazendas Jóia e Quixaba, que darão origem a ao assentamento “Conquista da 

Unidade”. No ano de 1998, o movimento é convidado apoiar o acampamento “Nova Era”, 

localizado na fazenda Calindó em Matias Cardoso, recentemente ocupada pelos camponeses 

(LCP, 2001). Logo, em 1999, o movimento é novamente convocado, dessa vez, no município 

vizinho, Manga, para apoiar famílias recentemente expulsas da fazenda Beirada, por 

pistoleiros a serviço dos latifundiários arrendatários. (LIGA OPERÁRIO E CAMPONESA, 

1999)  

Em Matias Cardoso, os camponeses se defrontam, desde o início da ocupação do 

latifúndio Calindó, com a pressão exercida pela ampliação de parques e reservas ambientais2, 

enquanto os camponeses de Manga tinham que lidar com as ameaças de grupos paramilitares 

                                                                                                                                                                                              
e sociais decorrentes dos conflitos agrários iniciados nesse período em Cachoeirinha - à época município de 
Varzelândia, hoje município de Verdelândia - que percorre todo o regime militar até os dias atuais, em que 
persiste a mobilização camponesa pela retomada das terras griladas pelos latifundiários. A LCP refere-se aos 
eventos da década de 1960 no atual município de Verdelândia como “Heroica Resistência dos Posseiros de 
Cachoeirinha”. Dentre as pesquisam que tratam do episódio, destacamos: SANTOS, 1984; MONÇÃO, 2009; 
SOUZA, 2017; COVEMG, 2017. 
 
2 As controvertidas legislações ambientais que resultaram na criação de reservas ambientais, sobretudo, Áreas de 
Preservação Ambiental Permanente (APA`s), cujos protagonistas mais evidentes são o Instituto Estadual de 
Florestas (IEF) e o Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM), desde a década de 1990 no Norte de 
Minas, em territórios que incidem sobre terras em que camponeses exercem a posse, têm resultado em graves 
conflitos sócio-ambientais. Inúmeras pesquisas como Araújo (2009) e Dayrell (2019) têm questionado as 
premissas de tais políticas que insistem numa dicotomia arbitrária entre homem e  natureza, resultando no 
desrespeito às formas tradicionais de utilização dos recursos naturais, trabalho e costumes dessas comunidades 
camponesas.  
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(LCP, 2001). A mobilização espontânea dessas famílias em Matias Cardoso e Manga, para 

além da demanda refreada por terra decorrente da quase inexistência reforma agrária na região 

no período, parece refletir um ambiente político de relativa efervescência das lutas populares 

no país, particularmente por terra.  O fato das principais lideranças da ocupação em Matias 

Cardoso terem participado de tomadas na região do Pontal do Paranapanema3 parece 

corroborar com tal hipótese.  Ainda acerca desse período percussor de atuação da Liga no 

Norte de Minas, merece destaque a influência exercida pelo episódio que ficou conhecido 

como “Massacre de Corumbiara4” ao qual a Liga prefere se referir como “Heroica Resistência 

de Corumbiara”, ocorrido no estado de Rondônia, no dia nove de agosto de 1995. Nesse 

enfrentamento, dezenas de camponeses foram torturados e assassinados resistindo às hordas 

latifundistas compostas por pistoleiros e policiais militares (MARTINS, 2009). Para a Liga, 

esse acontecimento desvelou a incipiente cisão do movimento camponês no país. Doravante, 

para as Ligas de Camponeses Pobres, haveria dois caminhos opostos em disputa pela direção 

política da luta pela terra no país: o primeiro, do “velho” caminho representado pelo 

“oportunismo” e a “direção nacional do MST”, do “eleitoralismo” e “reformismo” e o 

segundo, tido como o “novo”, do “movimento camponês combativo” e da “revolução 

agrária”. (CLCP, 2006). Outro evento ocorrido distante do Norte de Minas, mas que exerceu 

importante influência na conformação da Liga no Norte de Minas, foi a resistência por 

moradia protagonizada pela então Liga Operário e Camponesa no município de Betim, região 

                                                             
3A região do Pontal do Paranapanema está localizada no extremooeste paulista, tendo seus limites territoriais 
demarcados pelo rio Paranapanema ao Sul na divisa com o Paraná e o rio Paraná ao oeste, na divisa com o Mato 
Grosso do Sul. Existem na região cerca de 150 mil hectares de terras comprovadamente como devolutas e outros 
540 mil hectares em fase discriminatória. Desde a promulgação das Lei de Terras em 1850, essa região tem sido 
alvo de grilagens por grandes proprietários latifundistas. O “Pontal” é uma dos mais importantes cenários da luta 
pela terra na história recente no país, despontando na opinião pública nacional como berço de grandes 
mobilizações e ocupações promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) entre o 
início e meados da década de 1990. Na atualidade a região é formada com 117 assentamentos rurais, abrigando 
cerca de 7 mil famílias camponesas que vivem em cerca de 170 mil hectares. Com informações de Diógenes 
Rabello, da direção regional do MST no Pontal do Paranapanema, publicadas no artigo “Terra devoluta é terra de 
quem luta!”. Disponível em: <https://mst.org.br/2021/05/01/terra-devoluta-e-terra-de-quem-luta/>. Acesso em: 
Acesso em: 04 ago. 2021.  
 
4Trata-se de um dos mais marcantes episódios da luta pela terra no Brasil na contemporaneidade, ocorrido no dia 
09 de agosto de 1995. Na ocasião, cerca de 600 famílias que ocupavam o latifúndio “Santa Elina” na região do 
Cone Sul de Rondônia, foram atacadas por um grupo formado por pistoleiros e policiais do COE (Comando de 
Operações Especiais), dirigidos pelos oficiais José Hélio Cysneiros Pachá (hoje secretário estadual de segurança 
de Rondônia) e Mauro Ronaldo Flores. Apesar da aguerrida resistência dos camponeses, 400 camponeses foram 
torturados, pelo menos 11 assassinados e muitos seguem desaparecidos. A “Batalha de Santa Elina” ou 
“Resistência Camponesa de Corumbiara” teve um papel fundamental para a criação e expansão das Ligas de 
Camponeses Pobres em Rondônia e por todo o país. (Resistência Camponesa, 2021) 
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metropolitana de Belo Horizonte5.  Na ocasião, o acampamento batizado como Bandeira 

Vermelha resistiu ao cumprimento de reintegração de posse favorável a prefeitura da cidade, 

então administrada por Jésus Lima, do Partido dos Trabalhadores (PT), resultando no 

assassinato por policiais militares dos trabalhadores Elder Gonçalves de Souza e Erionides 

Anastácio dos Santos e na ulterior conquista de cerca de duzentas casas populares pelas 

famílias.  Esse conflito por moradia liderado pela então Liga Operário e Camponesa teve 

grande repercussão, nacional e internacionalmente, ensejando tanto solidariedade de amplos 

setores favoráveis à luta por moradia como uma intensa campanha de criminalização e cerco 

policial ao movimento naquele momento, por todos seus locais de atuação. 

Do ponto de vista organizativo, ainda que seja possível constatarexpressivo 

crescimento quantitativo do movimento no Norte de Minas, expresso tanto no número de 

ocupações como no número de famílias mobilizadas, o principal saldo desse período inicial, 

entre os anos de 1995 e 2000, se condensou na realização do primeiro congresso, de fundação 

da Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas. Esse evento assentou as bases 

fundamentais para os posicionamentos políticos do movimento acerca de duas questões 

cruciais: sua interpretação acerca da formação econômico-social do Brasil e da região e os 

delineamentos gerais de um programa agrário próprio. (LCP, 2000). 

O segundo período corresponde ao que poderíamos denominar como momento de 

consolidação, estruturação e expansão do movimento que, por sua vez, enseja a reação 

latifundista. Nesse período, durante a década de 2000, a LCP começa a ganhar projeção no 

cenário político regional, consolidando sua atuação nos municípios onde já estava inserido 

como Manga, Matias Cardoso, Varzelândia e Jaíba e expande sua atuação para diversos 

outros municípios como Januária, Pedras de Maria da Cruz, Montes Claros, São João da 

Ponte, Janaúba, Porteirinha, Nova Porteirinha, Montalvânia, Miravânia e Juvenília. Período 

em que sistematiza e busca ampliar, como parte de seu programa político e da tradição da luta 

dos posseiros, bastante arraigada na região, a prática do “Corte Popular”.  

                                                             
5
Na época, a Liga Operário e Camponesa enfrentou um período de intensa repressão,  em função da grande 

repercussão de uma das principais ações que o movimento realizou junto ao LPM – Luta Popular pela Moradia e 
o MCL – Movimento das Comissões de Luta, uma ocupação urbana no município de Betim - região 
metropolitana de Belo Horizonte – em que dois operários foram assassinados pela polícia – Elder Gonçalves de 
Souza e Erionides Anastácio dos Santos - durante a resistência à reintegração de posse a mando da prefeitura, 
então sob a administração de Jésus Lima/PT. Nesse período, houve uma intensa campanha encabeçada pelo 
monopólio de imprensa, que buscava incriminar o movimento como uma organização “maoísta”, “subversiva” e 
“guerrilheira”, como fica evidente na matéria da revista Istoé de 12/05/1999: “Era só o que faltava! Liga Operária e 
Camponesa treina homens armados em vários pontos do País e já prepara atos violentos para desestabilizar o 
governo”. Na esteia desses ataques, a Polícia Federal invadiu acampamentos do movimento no Norte de Minas, em busca de 
pretensos “campos de treinamento de guerrilha”. Tamanha foi a campanha repressiva e de detração pública do movimento à 
época, que a sigla LOC passou a ser utilizada pejorativamente, como denominando uma suposta organização terrorista 
guerrilheira supranacional, motivo pelo qual essa sigla não aparece no presente trabalho. 
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Uma das características das tomadas de terra impulsionadas pela Liga dos 

Camponeses Pobres é de que o tempo de acampamento seja o mais curto possível, já 

dividindo os lotes entre as famílias que participam da luta. No entendimento do movimento, a 

fase de acampamento é necessária no início, principalmente para a organização da resistência, 

mas, se a terra não é logo dividida,  a luta perde sua vitalidade, estorvando seu sentido e 

objetivo. Como diz a consigna do movimento  “ousar lutar, ousar vencer, o camponês quer 

plantar e quer colher!”, ou seja, trabalhar, produzir, progredir. Como demonstram as fontes 

que analisadas na presente pesquisa, o debate nos acampamentos sempre esbarra no conflito 

sobre a legalidade das práticas ensejadas pela divisão das glebas entre os camponeses, 

particularmente sobre a validação do “corte popular” por órgãos estatais como o Incra, o que 

contrasta com as centenas de acampamentos por todo o país em que as famílias passam anos 

debaixo da lona, na beira da estrada, dependendo de cestas básicas, na espera das decisões do 

Incra.  No norte de Minas, existem inúmeros exemplos de áreas em que as famílias vivem há 

mais de dez anos em terras divididas dentre os camponeses e por eles mesmos por meio do 

corte popular. Nessas áreas os camponeses produzem em seus lotes com suas famílias e em 

muitos locais desenvolvem também o trabalho coletivo (LCP, 2012b, p.04).  

Um ponto fundamental do Corte Popular é seu caráter democrático. A demarcação 

e distribuição das parcelas são realizadas pelos próprios camponeses que ocupam determinado 

imóvel e todos os critérios para divisão dos lotes são definidos por eles mesmos, por meio da 

Assembleia Popular e o Comitê de Defesa da Revolução Agrária (CDRA). Os camponeses 

decidem desde o tamanho dos lotes até as condições para que determinada pessoa possa ter 

direito. Ao contrário da burocracia estatal, o corte popular leva em consideração as 

necessidades objetivas das pessoas, sua forma de produzir e viver. A divisão das terras 

ocupadas garante da continuidade luta pela terra, na medida em que possibilidade a 

reprodução e territorialização camponesa, ademais de ser um instrumento por excelência de 

propaganda sobre a justeza da luta pela terra e o potencial produtivo e social da 

democratização da propriedade da terra. (LCP, 2012b, p.04) 
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Mapa 1: Territorialização das Ligas Camponesas Pobres no Norte de Minas e Sul da Bahia 
1995 – 2016 

Fonte: 
LCP, 2019. Org.: BATELLA, David B; BERTHOLI, Anderson; FERREIRA, Gustavo 
Henrique C. 
 

Um importante marco político do processo de expansão da territorialização 

camponesa pela Liga dos Camponeses Pobres no Norte de Minas registrado no início da 

década de 2000 é a ocupação e reocupação da fazenda Guiné, na cidade de Montes Claros 

entre os anos de 2002 e 2004, que dará origem ao acampamento “Bandeira Vermelha”. Na 

ocasião, a aguerrida resistência camponesa contra um expressivo aparato militar mobilizado 

para o cumprimento de uma reintegração de posse ganhou projeção na imprensa e opinião 

pública regional e estadual6. Ao provocar uma grande contenda na opinião púbica regional 

por meio do enfrentamento sustentado por algumas dezenas de famílias desarmadas frente à 

assimétrica repressão policial contra o acampamento, a Liga chama atenção para continuidade 

e um possível agravamento do problema agrário-camponês logo no início do “primeiro 

governo de esquerda do país” (Resistência Camponesa, 2005). Uma possível interpretação é 

que a ousada ação representaria uma manobra de fustigamento da LCP contra o recém-

                                                             
6 ALENCAR (2002), ALENCAR (2002a), HOJE EM DIA (2002), HOJE EM DIA (2003), HOJE EM DIA 

(2004),  JORNAL DE NOTÍCIAS (2002), O TEMPO (2003).  
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empossado governo petista de Luiz Inácio Lula da Silva. Até mesmo porque a Liga já 

apontava, ainda quando a primeira eleição de Lula se apresentava apenas como uma 

possibilidade, que o PT na presidência do país resultaria no incremento da concentração das 

terras e dos “conflitos agrários” (LIGA OPERÁRIO E CAMPONESA, 1998a). Contudo, é 

necessário compreender a emergência e expansão da Liga no Norte de Minas como parte de 

um cenário mais amplo de conflitos motivados pelo acesso à terra e água na região. Ferreira et 

al. (2017) registram a ocorrência de, pelo menos, 140 conflitos por terra no período de 2000 a 

2015, envolvendo 22.638 famílias, como demonstra o mapa a seguir que, acrescidos aos 

demais conflitos envolvendo água/mineração, somam 194 conflitos.    

 

Mapa 2:  Conflito por terra no Norte de Minas Gerais de 2000 a 2015. 

 

Fonte: FERREIRA et. al, 2017. p. 30. 

 

O prognóstico apresentado pela LCP quanto ao continuísmo petista na esfera da 

não democratização do acesso à terra vai se confirmando ainda durante os mandatos de Luiz 

Inácio Lula da Solva e a quase inexistente criação de assentamentos na região parece ter 

concorrido para a relativamente rápida expansão da territorialização camponesa empreendida 

pela Liga, que parece ter  catalisado parte da demanda refreada pela expectativa de uma 

reforma agrária, particularmente nos primeiros anos do governo de Lula. Nesse período, a 

proposta do “corte popular” ganha força. Talvez, o exemplo mais emblemático acerca do 

crescimento da expressão política e do nível de enraizamento alcançado pela LCP entre o 
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campesinato nesse segundo período seja a construção da Ponte da Aliança Operário-

Camponesa, no ano de 2006. Com o apoio e coordenação conjunta da Liga Operária e do 

Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de BH e Região (MARRETA) a construção 

da ponte de alvenaria sobre o ribeirão Arapuim, que liga os municípios de São João da Ponte 

e Varzelândia, localizada dentro do território quilombola Brejo dos Crioulos, demonstra a 

profundidade da ligação alcançada pelo movimento junto ao campesinato norte mineiro. Por 

meio dessa obra a Liga coloca em prática importantes princípios ideológicos do movimento, 

como “façamos com nossas mãos tudo que nos diz respeito” ou “confia em quem luta, a 

história não falha, nós vamos ganhar”7  (LCP, 2013).  

O terceiro e último momento da trajetória política da Liga é o período mais 

recente, iniciado entre final de 2009 e encerrado em 2017.   Poderíamos afirmar que esse 

momento possui dois aspectos fundamentais, relativamente nítidos. De uma forma geral, 

correspondente à “contraofensiva” latifundista. O aspecto principal é a expansão da força do 

latifúndio, no plano econômico é marcado por um retumbante crescimento do “agronegócio”, 

no terreno político  se expressa por incontáveis  iniciativas contrárias à luta pela terra como o 

aumento das violências e assassinatos contra lideranças camponesas, quilombolas e indígenas, 

a meregencia de legislações lenientes à grilagem de terras públicas, o crescimento e 

regulamentação dos crimes socioambientais promovidos pelo agronegócio e mineradoras, a 

generalização de decisões e entendimentos jurídicos que criam jurisprudências favoráveis à 

territorialização latifundista sobre terras e territórios indígenas, quilombolas e camponeses.  

O segundo aspecto diz respeito a retomada da iniciativa política do 

campesinatoco, que se expressa na realização de protestos, eventos públicos contra a 

criminalização da luta pela terra e na continuidade da mobilização das comunidades rurais 

pelos seus direitos sócio-territoriais. A LCP, desde os multitudinárias protestos de 2013 e do 

agravamento da crise política/institucional que atravessa o país partir de meados de 2015, 

potencializa sua intervenção política no Norte de Minas, levantando a consigna de “Contra a 

crise: tomar todas as terras do latifúndio!” (LCP, 2015) por meio de protestos com o 

fechamento de rodovias, ocupação de prédios públicos, panfletagens, denúncias, ações e 

                                                             
7
As citações correspondem, respectivamente, a versões das canções “A Internacional”, hino do proletariado, 

(em francês: L'Internationale) é um hino internacionalista,uma das canções mais conhecidas de todo o mundo. A 
letra original da canção foi escrita em francês em 1871 por Eugène Pottier (1816-1887), que havia sido um dos 
membros da Comuna de Paris. Em 1888, Pierre De Geyter (1848–1932) transformou o poema em música. 
E“Conquistar a terra!”, canção histórica da luta pela terra, adotada como hino da Revolução Agrária pela LCP. 
Composta originalmente como “O canto do lavrador” por Benedicto Monteiro em 1962, adaptada por Carlos 
Praxedes.  
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eventos políticos diversos. Ainda nesse período, para enfatizar a persistência da luta pela terra 

empreendida pela Liga nesse ambiente de ofensiva latifundista, poderíamos destacar os 

seguintes episódios: a resistência das famílias da comunidade Trevo por se manter em suas 

terras no município de Juvenília contra tentativas de expulsão justificadas por uma 

interpretação questionável acerca das políticas ambientais (AND,2007), as ameaças de 

expulsão das famílias da Comunidade Para Terra I do Brejo dos Crioulos em Varzelândia em 

que o Estado fomenta discórdias entre lideranças camponesas e quilombolas (LCP,2013), a 

aguerrida disputa pela fazenda Beirada no município de Manga (LCP,2012) e o assassinato do 

então coordenador político da LCP Cleomar Rodrigues de Almeida no dia 22 de outubro de 

2014 na cidade de Pedras de Maria da Cruz (CNLCP, 2014). Quanto às ações que expressam 

de maneira mais explícita a inciativa política do campesinato organizado pela Liga, merecem 

destaque os protestos com o fechamento de rodovias em 2013 (AND,2013),  a realização do 

oitavo congresso da LCP com a participação de cerca de oitocentos camponeses na cidade de 

Januária em outubro de 2015 (LCP,2015), a ocupação da fazenda Pedras de São João em 

janeiro de 2016 onde Cleomar fora assassinado com a criação de uma área que leva o seu 

nome (LCP,2016) e as altivas celebrações do cinquentenário da “Heroica Resistência dos 

Posseiros de Cachoeirinha” (LCP,2017a) que culminaram na ocupação do latifúndio Vera 

Cruz em Verdelândia e a criação do Acampamento Nova Cachoeirinha em  meados de 2017 

(CDRA,2017). 

 

1.2. Questão agrária, campesinato e luta pela terra 

 

As análises da Liga sobre a questão agrária são claramente influenciadas pela 

teoria marxista. Em 2006, as Ligas de Camponeses Pobres de diferentes regiões do país 

publicaram o documento “Nosso Caminho” em que apresentam uma síntese de suas 

concepções, princípios, reivindicações, programa e política de organização. Nesse documento, 

o movimento apresenta, por meio de uma linguagem simples e direta, sua interpretação acerca 

dos fundamentos econômicos, políticos e sociais da sociedade brasileira contemporânea. “O 

capitalismo é um sistema baseado na exploração do homem pelo homem. A sociedade 

capitalista está dividida em classes antagônicas e de interesses irreconciliáveis”. (CLCP, 

2006, p.08). Afirma ainda que “o sistema capitalista é o que domina por completo o mundo 

hoje e ele não é um capitalismo em geral. Ele é o capitalismo monopolista como um sistema 

mundial, o imperialismo.” (CLCP, 2006, p.08). O esforço pelo rigor teórico é acompanhado 

pela afirmação da necessidade de interpretar a questão agrária e da luta pela terra em sua 
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relação com a realidade social do país e do mundo. Nesse sentido, a ênfase na caracterização 

do imperialismo como um momento particular do capitalismo e de seu entendimento como 

um sistema mundial remete à necessidade de se compreender as especificidades do 

“capitalismo que se desenvolveu em nosso país”, particularmente a “conservação de 

estruturas totalmente arcaicas e retrogradas no econômico, social, político e cultural do país”.  

(CLCP, 2006, p.08). Segundo a Liga, 

“o capitalismo surgiu em nosso país na segunda metade do século XIX (...) 
num período em que ele já se encontrava em sua fase monopolista (...) 
introduzido aqui pelo imperialismo inglês, principalmente, em aliança com 
os grandes proprietários de terras (as oligarquias rurais latifundiárias) e 
grandes negociantes locais importadores (burguesia comercial e 
compradora). (...)” (CLCP, 2006, p.09). 
 

Essa caracterização do desenvolvimento capitalista no Brasil, notadamente 

marcada pelas teses leninistas propugnadas pela III Internacional Comunista nas primeiras 

décadas do século XX, acerca do caráter “feudal/semifeudal” do capitalismo nos países 

“coloniais/semicoloniais” (LÊNIN,1977), explicaria o porquê do capitalismo no país não ter 

conduzido “à democratização sequer e minimamente da propriedade da terra”, fenômeno que, 

no entendimento da LCP, teria acentuado “o monopólio e concentração da propriedade da 

terra, bem como as relações atrasadas que originam e reproduzem, ainda que muitas vezes de 

forma subjacente” (CLCP, 2006, p.09). Foge ao escopo do presente trabalho apresentar uma 

visão nuançada sobre as especificidades interpretativas da Liga acerca do desenvolvimento 

capitalista no Brasil, mas cabe ressaltar as implicações políticas dessa análise, particularmente 

quanto à afirmação da impossibilidade de democratizar o acesso à terra por meio de reformas 

nos marcos da sociedade capitalista. É nesse sentido que a questão agrária é apresentada como 

um elemento central para interpretação da história brasileira. Como um problema nunca 

resolvido que se arrasta desde os primórdios do período colonial quando “o rei de Portugal 

distribuiu terras aos amigos e protegidos seus, através de sesmarias” (CLCP, 2006, p.10), 

passando pelo período imperial em que “com a Lei de Terra (1850, o Estado instituiu que a 

posse de terra só seria reconhecida através da sua compra” (CLCP, 2006, p.10).  No 

entendimento da LCP, nesse longo processo histórico “foi se formando uma população de 

camponeses pobres que viviam explorados pelos grandes senhores de terras, trabalhando 

como colonos, agregados, parceiros e, meeiros, etc.” (CLCP, 2006, p.10). Nesse sentido, o 

movimento entende que, com a abolição da escravatura em 1888: 

“surge uma grande massa de alguns milhões de trabalhadores sem terras, os 
ex-escravos. Grande parte deste contingente se embrenhou pelas profundas 
extensões de terras e se estabeleceram como posseiros.” (CLCP, 2006, p.10).  
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Partimos do entendimento que a gênese da classe camponesa corresponde a um 

processo histórico prolongado. A pequena propriedade camponesa se inicia entre os séculos 

XVII e XVIII e somente se encontra consolidada no Brasil nos finais do século XIX, com a 

introdução dos trabalhadores imigrantes (alemães, italianos e poloneses principalmente) na 

região sul e sudeste do país. A história da formação do campesinato está intimamente ligada à 

luta pela terra que, num primeiro momento, se processou por meio do apossamento das 

daquelas que não se encontravam sob a propriedade e/ou controle das grandes propriedades 

latifundistas, nas mãos dos donatários e apaniguados da Coroa (GUIMARÃES, 1963; 

VELHO, 1969; PALMEIRA, 1977; CARDOSO, 1979; IANNI, 1986; WOORTMANN, 

1990). Durante todo o século XX, a emergente classe camponesa teve de enfrentar a opressão 

e repressão latifundista para assegurar sua existência. Sua história é marcada por intensas e 

permanentes batalhas por se manter na terra, que vão desde a luta dos posseiros e “intrusos” 

por permanecer na terra, seus sucessivos movimentos migratórios em busca de terras “livres” 

até a sujeição à diferentes formas de “posses precárias” (WANDERLEY, 1999), como por 

meio do arrendamento de pequenas glebas em fazendas tornando-se “agregados” ou 

“sitiantes”. (WANDERLEY, 1999; OLIVEIRA, 2001; WANDERLEY, 2014) 

A história do campesinato é, portanto, a própria história de sua luta pela terra, luta 

essa que somente alcançou projeção nacional e mereceu atenção do meio acadêmico e 

editorial na medida em que sua organização ganhou contornos mais amplos e a luta pela 

“reforma agrária na lei ou na marra” se radicaliza com a ascensão das Ligas Camponesas a 

partir do Nordeste brasileiro em meados do século XX. Até então, o debate das temáticas 

relacionadas ao papel social e histórico do campesinato e da questão agrária estiveram, 

fundamentalmente, circunscritos ao interior e por autores influenciados pelo Partido 

Comunista do Brasil (PCB)8. A questão agrária ganha projeção de um problema nacional 

somente a partir da ascensão do movimento camponês com as Ligas Camponesas, 

principalmente na zona da mata nordestina, em estados como Pernambuco e Paraíba, dentre 

os trabalhadores dos engenhos de açúcar aos quais o “desenvolvimento” capitalista impôs a 

quebra abrupta das relações de dominação e dependência pessoal estabelecidas pela tradição e 

os costumes, como a morada e os aforamentos, devido ao afã desenvolvimentista que tomou 

                                                             
8 Ainda que os marxistas não fossem os únicos interessados no debate sobre a questão agrária e o campesinato 

nas primeiras da década de 1920, a prevalência dessa orientação no período é respaldada por incontáveis 

pesquisas, para ficar apenas em alguns exemplos: Cardoso (1979), Martins (1981), Wanderley (1999), Oliveira, 

(2007). 
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conta do país no pós-guerra, levando à expropriação dos já parcos meios de subsistência do 

campesinato como a casa, o roçado, a lenha e a água (GARCIA JR, A. R. e PALMEIRA, M., 

2001; PALMEIRA, M., 1975; SIGAUD, L., 1979). Segundo a Liga, o “camponês aspira 

conquistar a terra para poder tirar dela o seu sustento. (...)” (CLCP, 2006, p.10), enquanto ao 

“latifúndio e à burguesia em geral interessa a concentração da terra e o fracasso da pequena 

produção” (CLCP, 2006, p.10). Para os detentores do poder econômico e político interessaria 

o “fracasso da pequena produção”, não o fim do campesinato, mas sua sujeição ao capital, aos 

monopólios, ao “mercado”. O objetivo permanente do capital seria expulsar os camponeses de 

suas terras, desapropriá-los, “gerando mão-de-obra abundante para ser explorada no seu 

interesse e um grande exército de desempregados” (CLCP, 2006, p.10). Para a Liga, ao 

mesmo tempo em que submete o camponês a um processo permanente de expropriação e 

consequente proletarização, o desenvolvimento capitalista no país permite e impulsiona a 

reprodução “da economia camponesa, capaz de abastecer o mercado interno de gêneros de 

primeira necessidade e materiais primas” (CLCP, 2006, p.10). Nessa perspectiva, no 

capitalismo, a pequena e a média produção estariam fadadas à ruína frente a desproporcional 

concorrência imposta pela economia latifundista, que monopoliza a “exploração mecanizada 

de grandes extensões de terra, o emprego de alta tecnologia, de sementes melhoradas, o uso 

intensivo de fertilizantes e defensivos” (CLCP, 2006, p.10). Daí a conclusão do movimento 

que o desenvolvimento do capitalismo não erradicaria por completo as relações de exploração 

não-capitalistas ou pré-capitalistas no campo, que seguiriam existindo, ainda que de forma 

subjacentes, encobertas, expressando o que a Liga denomina como “semifeudalidade”, que se 

concretizaria na existência do latifúndio e nas relações econômicas, sociais, políticas e 

culturais estabelecidas entre latifundiários e camponeses e entre ambos e o Estado.  

A geógrafa Marta Inês Medeiros Marques afirma a importância de compreender o 

campesinato “como uma classe social e não apenas como um setor da economia, uma forma 

de organização da produção ou um modo de vida” (MARQUES, 2008, p.58). Ressaltando o 

condicionamento histórico e as implicações políticas da questão a autora afirma que o 

camponês figurara “como conceito-chave para decifrar os processos sociais e políticos” que 

ocorrem no campo brasileiro, enquanto este espaço estiver marcado pela “extrema 

desigualdade social e a figura do latifúndio se mantiver no centro do poder político e 

econômico”. (2008, p. 58). Para Bombardi (2003) existem três elementos ou aspectos 

essenciais a serem analisados para se trabalhar com o conceito de camponês enquanto classe 

social. A primeira questão situa-se no âmbito econômico, na compreensão do campesinato 

“como uma classe social deste modo de produção [capitalista] e ser por ele continuamente 
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reproduzida”,  a segunda situa-se “no plano político, da luta camponesa pela terra” e a terceira 

se dá “se dá no plano moral, ou, no que poderíamos chamar de uma ordem moral camponesa”. 

(2003, p. 112) 

Para a também geógrafa Larissa Mies Bombardi, os agrupamentos camponeses 

possuem um “universo de valores” próprio, “uma ordem moral, diversa daquela imposta pela 

sociedade de mercado” (BOMBARDI, 2003, p.112). Bombardi afirma ainda que os “os 

camponeses são guiados por uma lógica (...) assentada no direito das pessoas, e não das 

coisas” (2003, p.112), corroborando com a hipótese de Woortmann (1990) de que as 

populações camponesas são guiadas por uma visão “holística” do mundo, em que o coletivo 

teria supremacia sobre o indivíduo. Tal lógica própria estaria assentada “na honra e na 

ancestralidade, no valor-família como modalidade específica do valor hierarquia” 

(WOORTMANN, 1990, p. 313-314). Para Bombardi (2003, p.113) a incompreensão dos 

mecanismos normativos dessa “logica (holística/moral)” estaria na base das dificuldades 

teórico/interpretativas acerca do campesinato. Nessa perspectiva, ainda que os camponeses 

estejam inseridos no mercado, esse fenômeno se dá pela necessidade de sobrevivência e não 

com um fim em si perseguido pelos mesmos, uma vez que a lógica do mercado seria 

essencialmente oposta à concepção camponesa (holística) do mundo.   

Bombardi evoca alguns exemplos para sustentar tal hipótese. Segundo a autora, 

mesmo quando recorrem a um grau relativamente avançado de tecnificação em sua produção, 

os camponeses não abandonam “inúmeras práticas que estão no âmbito do imaginário e ou 

religioso” (2003, p.114). Outro exemplo suscitado pela autora sobre a subversão da lógica do 

mercado no seio dessa “ordem moral” camponesa diz respeito às frequentes trocas de 

experiências comunitárias, realizadas fora do âmbito familiar, o que do ponto de vista 

estritamente mercadológico, significaria uma desvantagem frente à concorrência imposta pela 

lógica do mercado. Já Marques (2008, p. 58) chama atenção para a existência de uma “ética 

camponesa” que seria presidida pela “terra, trabalho e família como valores morais” e que 

teria como “princípios organizatórios centrais a honra, a hierarquia e a reciprocidade”. 

Ressaltando a pluralidade da condição camponesa, a autora (2008, p.59) evoca o conceito de 

“campesinidade”, desenvolvido por Woortmann (1990) segundo o qual, em torno de um 

núcleo comum - econômico, social, político e cultural - cada indivíduo, separadamente, pode 

apresentar diferentes graus de campesinidade. Corroboramos com a hipótese de Marques 

(2008, p. 58) de que “se, por um lado, o mercado domina o campesinato, por outro, ele não o 

organiza” e que o “campesinato se caracteriza por uma organização social específica que ora 

serve aos interesses capitalistas, ora lhes é contraditória” e que, portanto, “o modo de vida 
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camponês apresenta simultaneamente uma relação de subordinação e estranhamento com a 

sociedade capitalista”.   

A LCP concebe a necessidade de não apenas erradicar o latifúndio como modelo 

econômico, mas, superá-lo como sistema social, político e cultural. Tomemos o entendimento 

de Gramsci para clarificar o aparente paradoxo contido na assertiva de Marques (2008, p.58) 

sobre esse caráter ideologicamente dúbio do campesinato na sociedade capitalista 

contemporânea e sua implicação para a interpretação do ideário político da Liga. Gramsci 

(2004, p.214-215) demonstra como a consciência de classe é adquirida por meio de um 

processo relativamente longo, em que o indivíduo inicia sua participação política na sociedade 

buscando interesses estritamente econômicos, reivindicativos, mas, na medida em que se 

organiza coletivamente e pelo influxo, sobretudo, dos conflitos ideológicos decorrentes das 

lutas de classes – na condição  que tenha acesso a uma educação política minimante 

sistemática adquirida pela prática social junto a uma organização que não seja apenas 

coorporativa - adquire uma “consciência de classe”, ou seja, em outros termos, uma visão 

mais ampla do lugar que ele, enquanto indivíduo, ocupa na sociedade e as necessidades e 

possibilidades de transformar a realidade em seu conjunto tendo em vista já não mais apenas 

os seus interesses específicos, mas da coletividade com a qual seus interesses tornam-se 

indissociáveis. É, nesse sentido, que o marxista italiano Antonio Gramsci instrui os seus 

correlegionários sobre o processo de formação dos “conselhos de fábrica” do início do século 

XX: 

absorver esta massa; (...)  discipliná-la, ajudá-la a se tornar consciente de 
seus próprios crescimentos materiais e espirituais; deve educar os indivíduos 
que a compõem no sentido de que se solidarizem entre si de modo 
permanente e orgânico; deve difundir nas consciências individuais a 
convicção firme, precisa, racionalmente adquirida, de que somente na 
organização política e econômica reside o caminho da salvação individual e 
social. (GRAMSCI, 2004, vol. 1, p. 215-216). 

 

                   Acompanhando esse raciocínio, é possível compreender como o entendimento da 

Liga sobre o antagonismo do campesinato com o latifúndio possui duas acepções: a primeira 

de caráter tácito e a segunda, teleológico. Fica evidente que o movimento concebe 

camponeses e latifundiários como intrinsicamente relacionados, de tal maneira que a 

existência de cada um prescinde o outro e, nesse aspecto tácito, concreto, a luta de classes 

antecederia, melhor dizendo, se imporia à “consciência de classe” do campesinato que, tanto 

como o latifundiário, seria parte essencial ao sistema capitalista. Em sua acepção teleológica, 

todavia, a emergência da “consciência de classe” pelo campesinato seria já o início de seu fim 
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enquanto classe, estaria subordinado ao caráter político da luta pela terra, particularmente pelo 

entendimento da Liga acerca do caráter de classe do Estado, o que implica que a tática e 

estratégia do movimento devem estar voltados à desvelar ao campesinato, em meio ao 

processo de mobilização, politização e organização da luta pela terra que as ações do 

movimento perseguem não apenas suplantar a dominação latifundista, mas, superar o 

capitalismo enquanto sistema econômico, político, social e cultural.  

                 No entendimento da Liga esse caráter “radical” (que leva às raízes dos problemas 

estruturais de nossa sociedade) seria imanente à luta pela terra, mas, somente em meados do 

século XX, por meio da luta dos posseiros que “começaram a surgir novas lutas pela terra 

com um caráter político mais definido” como as ocorridas “em Trombas e Formoso em Goiás 

(1952-1958) e a de Porecatu, no Paraná (1957) que tiveram apoio e direção do Partido 

Comunista do Brasil (P.C.B.)” (CLCP, 2006, p.12). Para a Liga, o movimento camponês se 

estrutura no Brasil no final da década de 1950, “principalmente sindicatos e a ULTAB - 

União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, resultado de um maior trabalho do 

Partido Comunista junto aos camponeses” (CLCP, 2006, p.12), concomitante ao surgimento 

no Nordeste das Ligas Camponesas, que “organizam dezenas de milhares de camponeses na 

tomada de engenhos” e são apresentadas como “as mais importantes organizações de massa 

de camponeses na luta pela terra” (CLCP, 2006, p.12).  

Embora é plausível afirmar que, em linhas gerais, as perspectivas conciliatórias 

tenham prevalecido na direção dos principais agentes e movimentos campesinos organizados 

ao longo do século XX, é necessário precaução para não cair na fácil dicotomia de uma 

perspectiva aprioristicamente institucional do PCB e demais setores da esquerda brasileira que 

se empenhavam por uma maior estruturação organizativa do campesinato  em detrimento de 

uma radicalização e do caráter revolucionário inerentes às lutas reivindicativas espontâneas do 

campesinato. Leituras equivocadas dessa natureza podem ser encontradas, por exemplo, nas 

apressadas interpretações que enxergam nas Ligas Camponesas entre as décadas de 

1950/1960, particularmente no Nordeste, toda radicalidade e combatividade do movimento 

camponês, enquanto percebem nas iniciativas do Partido Comunista apenas “reformismo” e 

“dogmatismo”9.  José de Souza Martins (1981) arrisca mesmo a afirmar que os diferentes 

grupos políticos que atuaram mediando os conflitos entre os camponeses e o Estado ao longo 

de nossa história, particularmente o PCB, única força de esquerda com penetração 

                                                             
9Dentre as obras de inequívoco valor histórico, mas que incorre em erros dessa natureza está a o livro História 
das Ligas Camponesas do Brasil, que já teve diversas edições, da autoria do intelectual progressista, que foi 
destacado dirigente das Ligas Camponesas,Clodomir Santos de Morais. 
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significativa dentre as populações rurais no país até a década de 1960, não foram capazes de 

perceber o potencial revolucionário do campesinato. Em suas palavras,  

os diferentes grupos que procuravam resgatar a voz dos camponeses e dar-lhes 
dimensão política empenharam-se de formas diversas em evitar uma revolução 
camponesa no país, já que a luta pela terra e a luta contra a renda fundiária (que 
eram as reivindicações mais imediatas) sempre passaram ao largo de suas propostas 
políticas. (MARTINS, 1981, p.27) 

 
Numa demonstração das sérias implicações desse pretenso dualismo interpretativo 

entre movimento organizado e espontâneo na história das lutas campesinas em meados do 

século XX, Martins (1981) propõe mesmo a desvinculação da história da luta trajetória dos 

agrupamentos e partidos políticos dos estudos históricos sobre o campesinato. No seu 

entendimento, essa seria uma medida necessária para que seja possível apreender a dimensão 

utópica e contestadora dos movimentos camponeses, sem os desvirtuamentos implícitos nas 

perspectivas conciliatórias e institucionalizantes das organizações políticas urbanas exógenas. 

Influenciados por essa preocupação aventada pelo renomado sociólogo, realizaram-se uma 

série de pesquisas que buscavam aferir até que ponto as reivindicações camponesas estariam 

representadas entre as organizações políticas de esquerda que atuaram junto ao campesinato 

nesse período. É o caso do trabalho de Maria Eliza Linhares Borges (1988) que, dentre suas 

conclusões afirma que a atuação dos comunistas entre os camponeses em Minas Gerais entre 

os anos de 1950 e 1964 se restringiu à sindicalização e o trabalho institucional, estritamente 

legal, desvinculado das principais reivindicações camponesas relacionadas à posse e a 

propriedade da terra. 

Leonilde Servolo de Medeiros (1995) apresenta uma perspectiva sensivelmente 

distinta de Borges (1988) sobre a relação entre marxistas e camponeses em meados do século 

passado. Recorrendo como principal fonte de pesquisa a imprensa do PCB, a autora conclui 

que os militantes exerceram importante papel na formação política dos camponeses, se 

vinculando às demandas de diferentes setores e contribuindo para a sua organização na defesa 

dos seus direitos sociais na esfera pública. Nesse mesmo sentido, Paulo Cunha (2007) busca 

revalorizar a mediação do PCB junto aos movimentos camponeses. A partir da análise da 

intervenção dos militantes na revolta camponesa de Trombas e Formoso (1952-1958) o 

pesquisador procura ressaltar a importância da inciativa dos marxistas na mobilização, 

politização e organização do campesinato. Cunha (2007) salienta a iniciativa dos militantes 

transferidos ao campo naquela experiência e, partindo da constatação das insuficiências e 

debilidades da atuação das forças de esquerda à época, afirma não haver indícios para 

sustentar, todavia, qualquer ação deliberada dos militantes urbanos no sentido da contenção 
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do ímpeto contestador dos camponeses. Nessa perspectiva, o autor aponta como um 

equivocado enxergar, no amadurecimento de um partido e de seus militantes em seus esforços 

por elaborar uma estratégia política revolucionária no campo, uma proposta intervencionista 

de deliberada contenção da radicalização dos movimentos sociais no campo. (CUNHA, 2007, 

p.53). Numa interpretação que se aproxima de Medeiros (1995) e Cunha (2007) e se distancia 

de Borges (1988) Marina MesquistaCamisasca (2009) ao pesquisar sobre a intervenção da 

esquerda no meio rural mineiro em meados do século passado, afirma que a prioridade dada à 

sindicalização entre os camponeses por parte do PCB não implicou no abandono da luta pela 

da terra. Nas palavras da autora sua pesquisa concluiu que “a escolha pela formação de 

sindicatos rurais não significou, necessariamente, a adoção apenas de medidas legais e a 

supressão da luta pela terra, principal reivindicação dos camponeses mineiros”. 

(CAMISASCA, 2009, p.98)  

Ainda que concorde com a avaliação de que as organizações de esquerda de uma 

forma geral tenham, de uma foram geral, adotado posições conciliatórias quanto à luta 

camponesa pela terra, principalmente na medida em que os conflitos se radicalizam, para a 

Liga tal processo seria o resultado do baixo desenvolvimento ideológico das próprias 

organizações políticas de esquerda, que não compreendiam a fundo a importância crucial do 

campesinato para a transformação da sociedade brasileira e não tinham clareza suficiente 

sobre o caráter estrutural e estratégico da luta pela terra (CLCP, 2006). No entanto, para o 

movimento, em que pese os erros, insuficiências e debilidades nesse processo inicial de forja 

da aliança operário-camponesa, o aspecto principal seria que tanto as organizações populares 

urbanas, como o próprio campesinato adquiriam ricas experiências nessa luta. Nesse sentido, 

a Liga afirma que  após um período de relativa desarticulação nacional que se sucedeu aos 

primeiros anos do regime militar, entre o final da década de 1970 e os primeiros anos de 1980, 

ocorre um novo impulso na organização nacional do movimento camponês, por meio da 

“atuação de setores reformistas da Igreja Católica (Pastoral da Terra) e outros movimentos 

populares”, em que “muitos sindicatos de trabalhadores rurais passam a ter direções 

combativas e surge o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra” (CLCP, 2006, p.12).   

O “Massacre de Corumbiara”, denominado como “Batalha de Santa Elina é 

representado pela Liga como o episódio mais importante da história recente da luta pela terra 

no país. De um ponto de vista mais geral, é possível interpretar esse episódio como expressão 

da agudização dos conflitos agrários no novo ambiente político de ascensão do 

“agronegócio”, que demandava incrementar a produção na região, consolidando uma estrutura 

fundiária erigida pela grilagem de terras públicas, inicialmente, destinadas à colonização e à 
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reforma agrária, mas que acabaram por meios fraudulentos ou pela violência deliberada 

latifundista durante o regime militar (1964-1985) nas mãos dos grileiros. (MARTINS, 2009; 

OLIVEIRA, 1987).  Dessa maneira, o trágico episódio ocorrido no dia 09 de agosto de 1995 

na região sul do estado de Rondônia, por meio do ataque perpetrado por pistoleiros e policiais 

contra cerca de 600 famílias camponeses que ocupavam a fazenda Santa Elina, latifúndio 

improdutivo de 18.000 hectares, no município de Corumbiara, resultando em, pelo menos, 16 

mortos, 7 desaparecidos e mais de 200 feridos e, principalmente, a intrépida resistência 

camponesa, são anunciados como “divisor de águas” para a luta pela terra no país. 

O massacre foi uma ação intencionalmente preparada, com planejamento 
militar, com o objetivo de espalhar o terror entre as famílias de camponeses 
e assim paralisar as tomadas de terras dos latifúndios em Rondônia e no país. 
No entanto, ao contrário do que se esperava, a repressão sangrenta gerou 
uma enorme solidariedade e fez explodir o ódio das massas, levantando uma 
onda de novas tomadas em todo o Brasil. (CLCP, 2006, p.14) 
 

No entendimento da LCP não fora a cruenta repressão ou mesmo a aguerrida 

resistência os fatores mais importantes dessa batalha, mas o acirramento da tensão ideológica 

na direção do movimento camponês. Para o movimento, as insuficiências ideológicas da 

direção nacional do MST, que seriam realçadas durante os governos federais petistas, já se 

manifestavam em Rondônia, representando, simultaneamente, um obstáculo e um desafio para 

conformação de uma direção capaz de levar adiante a luta pela terra no estado e no país frente 

ao complexo cenário político que se desenhava. Nas palavras da Liga,  

“A luta aberta pela Batalha de Santa Elina de uma forma geral 
demarcou dois caminhos no movimento camponês brasileiro e neste 
sentido se tornou um marco fundamental da história do movimento 
camponês, principalmente de sua fase mais recente. Essa cisão dentro 
do movimento camponês seguiu se aprofundando não como um 
enfraquecimento do mesmo e sim, pelo contrário, como a 
possibilidade de desenvolvimento de um autêntico movimento 
camponês combativo”. (CLCP, 2006, p.14) 
 

Essa citação é esclarecedora sobre a fisionomia política da Liga, sob vários 

aspectos. Primeiro, evidencia sua perspectiva sobre uma dinâmica reiteradas vezes anunciada 

em suas representações sobre a luta pela terra: o impacto das lutas reivindicativas, 

econômicas, das “massas”, “bases”, sobre a direção dos movimentos camponeses. Segundo, 

estabelece de maneira explícita sua interpretação de que a radicalização das lutas das massas 

e/ou o aprofundamento dos conflitos, necessariamente, implica numa maior definição política, 

na medida em que acirra a disputa de posições na direção dos movimentos sobre os rumos, 

propósitos, objetivos da luta. Terceiro, o entendimento de que essa luta na direção dos 



35 
 

movimentos serve ao seu fortalecimento, em outras palavras, que a disputa de ideais e 

posições é uma condição necessária, imprescindível, ao amadurecimento das direções e o 

fortalecimento das lutas populares. 

 

1.3. O programa agrário da LCP 

 

Partindo do entendimento de que a concentração das terras e a propriedade 

latifundista estão na base da estruturação e reprodução do capitalismo e do Estado, para a 

Liga a efetiva democratização do acesso à terra não pode ser alcançada por meio de reformas. 

No entendimento da LCP, não apenas essa demanda histórica do campesinato pobre só é 

possível se realizar pela via revolucionária como, sobretudo, seriam necessárias profundas 

transformações no campo brasileiro para se alterar, no interesse da maioria da população, os 

fundamentos econômicos, sociais, políticos e culturais que estruturam a sociedade brasileira 

contemporânea.  Antes de adentrarmos no programa agrário proposto pelo movimento é 

interessante repisar sobre determinadas demarcações apresentadas pela Liga sobre seu 

entendimento acerca da questão agrária.  

Para a Liga, seria um equívoco conceber “que a necessidade da reforma agrária só 

se coloca em função do problema social de grandes desigualdades e marginalização de 

milhões de brasileiros” (CLCP, 2006, p.15), entendimento segundo o qual a produção de 

alimentos e mesmo de matérias primas estariam resolvidos por meio do incremento 

tecnológico na produção agrícola independente da democratização do acesso à terra. Vemos aí 

uma clara distinção com relação ao ideário desenvolvimentista, fortemente presente no 

pensamento social brasileiro e particularmente influente nas propostas de democratização do 

acesso à terra contemporâneas, desde as formulações teóricas de Celso Furtado10 e as 

frustrantes experiências encetadas pela SUDENE – Superintendência  do Desenvolvimento do 

Nordeste em meados do século passado (PAGE, 1972) até a mais recente pretensa e 

controversa tentativa de conciliar os interesses de latifundiários e camponeses, promovida nos 

                                                             
10Celso Monteiro Furtado  (1920 - 2004) foi um renomado economista brasileiro e um dos mais destacados 
intelectuais do país ao longo do século XX. Suas teses sobre o desenvolvimento econômico e 
o subdesenvolvimento enfatizavam o papel do Estado na economia. Foi o idealizador e fundador da 
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) em 1959, ano da publicação de sua mais 
consagrada obra "Formação Econômica do Brasil". Furtado foi também diretor da Divisão de Desenvolvimento 
da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) por oito anos, entre 1949 e 1957. Foi ainda 
ministro do planejamento durante o governo de Goulart e ministro da cultura no governo de Sarney. Membro da 
Academia Brasileira de Letras desde 1997, Furtado deixou uma vasta obra, internacionalmente reconhecida, 
voltada, principalmente, à economia. Com informações disponíveis em: 
<http://www.centrocelsofurtado.org.br/>. Acesso em: 03 ago. 2021. 
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governos federais petistas entre 2003 e 2015 (OLIVEIRA, 2016, p.28-42) Segundo o 

movimento,  

Tais conclusões não correspondem à realidade. Primeiro, porque a grande 
produção onde se aplica os recursos mais modernos está voltada para a 
exportação e com base na monocultura, concentrada na região centro sul e 
centro-oeste, ocupando as melhores terras. Segundo, que seguindo os 
ditames do capital monopolista, está voltada para a obtenção do lucro 
máximo e não da satisfação das necessidades do país e da população. 
Terceiro, que por consequência, a tão propagandeada produção de grãos, 
com suas safras recordes, que só tem resultado numa deformação da 
economia nacional e no aprofundamento da dependência do país. (CLCP, 
2006, p.15) 
 

Particularmente sobre as bases ideológico-políticas que fundamentaram a política 

agrária durante os recentes governos petistas, é ilustrativo a carta de ruptura assinada por 

cinquenta e um signatários dentre lideranças intermediárias do MST e da Via Campesina que, 

num esforço autocrítico, apontam o que enxergam como debilidades e insuficiências daquele 

projeto político apoiado por seus respectivos movimentos sociais11. Tomemos alguns trechos 

dessa carta. Na base da crítica de seus signatários estão “os vínculos dos governos do PT com 

os setores estratégicos da classe dominante”, que seriam confirmados pela “desigualdade de 

investimentos entre agronegócio e reforma agrária, a aprovação das sementes transgênicas, a 

expansão da fronteira agrícola (...) a legalização da grilagem nas terras de até 1500 hectares”. 

Para os dissidentes, a questão colocada seria a seguinte: “estas opções nos levarão a outro 

patamar de luta e organização para enfrentar o agronegócio, dado o grau de comprometimento 

destas organizações com a estratégia do Governo e do capital?” E, na tentativa de buscar as 

origens da política de conciliação com a qual buscam se desenvincilhar, afirmam que “está na 

social-democracia europeia de há mais de um século, adaptada às condições históricas do 

Brasil numa versão rebaixada”.  

Interessante notar como, apesar de convergir em vários aspectos com as críticas 

apresentadas pela carta, a Liga fundamenta sobre outras premissas seus questionamentos na 

luta contra a política agrária adotada pelos governos petistas. Para a Liga “destruir o 

latifúndio” seria a “única via de garantir a terra para os camponeses pobres e de impedir que a 

pequena e média propriedade rural continuem sendo massacradas pelos latifundiários e pelo 

governo” (CLCP, 2006, p.21). Dessa maneira, não faria sentido lutar por reformas, já que “o 

                                                             
11Extraído de “Carta de saída das nossas organizações (MST, MTD, Consulta Popular e Via Campesina) e do 
projeto estratégico defendido por elas”. Disponível em: <https://passapalavra.info/2011/11/48866/>. Acesso em: 
04 ago. 2021. 
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latifúndio faz parte do bloco de classes que dá sustentação ao poder burguês e à política 

oficial para o agrário” e “as instituições (Ministério do desenvolvimento Agrário, INCRA, 

etc.) e órgãos técnicos (Embrapa, Emater, etc.) são para atender e viabilizar seus interesses” 

(CLCP, 2006, p.21).  

O programa agrário da LCP estabelece uma distinção entre reivindicações 

econômicas – imediatas, parciais – e reivindicações políticas – estratégicas, globais. No plano 

imediato, parte “das reivindicações imediatas e gerais dos diferentes setores de trabalhadores 

rurais, pequenos produtores e assalariados, temporários” (CLCP, 2006, p.18), ou seja, 

mobiliza o conjunto dos trabalhadores e pobres do campo por interesses os mais diversos, 

relacionados ou não à posse e propriedade da terra, mas, “considerando que o problema 

fundamental e basilar do agrário é a questão da propriedade da terra”, apresenta como meta “a 

destruição total do latifúndio e entrega imediata de parcelas da terra aos camponeses pobres 

sem terra ou com pouca terra” (CLCP, 2006, p.18).  

No cerne de seu programa agrário está o entendimento do Estado como 

instrumento de monopólio da violência, coerção e dominação de classe. Essa afirmação não 

expressa uma negação da necessidade do Estado consoante à tradição anarquista. Não se trata 

de negar o Estado em geral, mas do que denomina como “velho Estado”, de forma 

semelhante, suas incisivas críticas não estão direcionadas a determinado governo, mas ao 

sistema político e ao próprio capitalismo e, nesse entendimento, a participação institucional é 

representada de forma negativa: “O velho Estado e suas diferentes gerências (...) enfrentam a 

luta dos camponeses de duas maneiras e da combinação delas: pela repressão e pela 

cooptação” (CLCP, 2006, p.21).  Em linhas gerais, esses são os argumentos mobilizados para 

justificar sua defesa da “revolução agrária” em contraposição à “reforma agrária”. Resta 

esclarecer o que seria ou como se concretizaria essa “revolução”.  

Os objetivos da “revolução agrária” são assim definidos pela LCP em seu 

programa: no imediato, no plano tático, “unir-se com todas as organizações populares 

combativas, ajudando a construir a aliança operário-camponesa e fazer avançar a luta pela 

terra, pela democracia e pela justiça em todo o país” (CLCP, 2006, p.25). Enquanto, do ponto 

de vista estratégico, predica a “destruição” do “sistema burguês-latifundiário serviçal do 

imperialismo” e o “estabelecimento do poder popular para edificar uma democracia nova”, 

“construindo a sociedade socialista” (CLCP, 2006, p.25). Objetivos que seriam alcançados 

pela aplicação de seu programa baseado nos seguintes princípios:  

1 – destruição do latifúndio e entrega das terras aos camponeses pobres sem 
terra ou com pouca terra; (...) 2 – libertação das forças produtivas do campo 
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nas áreas tomadas do latifúndio, através da eliminação de todas as relações 
de produção baseadas na exploração do homem com a adoção de formas 
cooperadas. (...) 3 – organização e exercício do Poder político das massas 
nas áreas tomadas. Organização das diversas formas da participação das 
massas nos diferentes níveis para a tomada de decisões e do seu auto 
governo (Assembléia Popular e o Comitê Popular). (...) 4 – estatização das 
grandes empresas capitalistas rurais e controle de sua produção e gestão 
pelos trabalhadores desde já nas áreas tomadas. (CLCP, 2006, p.19). 
 

Na especificação de seu “programa agrário e defesa dos direitos do povo” (CLCP, 

2006, p.19) são elencados quinze pontos, dentre os quais destacamos alguns que ilustram 

tanto a perspectiva ideológico-política mais global do movimento, como sua preocupação 

com reivindicações mais prementes do campesinato. No terceiro ponto é colocada a questão 

da “nacionalização da terra e estatização das grandes empresas capitalistas rurais, em 

perspectiva”, enquanto o décimo terceiro afirma o “fortalecimento e desenvolvimento 

ideológico-político das massas voltadas à coletivização da terra em perspectiva” (CLCP, 

2006, p.23). Depreende-se que a “estatização” do agronegócio estaria, portanto, relacionado à 

“coletivização da terra” numa etapa posteriormente socialista da revolução, uma vez que, 

como é retiradas vezes afirmado pelo movimento, o caráter da revolução agrária é 

democrático-burguês, no sentido de que visa, no imediato, o estabelecimento do direito 

burguês à propriedade privada pelo campesinato por meio do “fim do latifúndio” e a 

distribuição da “ terra para quem nela trabalha”.  

Associado à nacionalização e coletivização da terra, mas, como objetivos 

permanentes e imediatos, são elencadas medidas voltadas à industrialização da agricultura e a 

fixação das populações camponesas, por meio da promoção da melhoria das condições de 

vida no meio rural: “criação de agrovilas” e “sistema de saúde” e “política especial para a 

região de seca (semi-árido) região nordeste” (CLCP, 2006, p.23-24). Ao lado dessas medidas 

de caráter mais palpável, concreto, estão outros pontos que denotam uma dimensão mais 

ideológica, numa perspectiva que vislumbra a emancipação dos trabalhadores do capital: 

“solidariedade internacionalista com a luta dos povos contra o imperialismo e pelo progresso” 

(CLCP, 2006, p.24). 

 

1.4.Cultura política 

 

O conceito de cultura política surge como categoria analítica nas ciências sociais 

estadunidenses em meados do século XX e é apropriado pela historiografia, particularmente 

francesa, entre as décadas de 1980/1990. A gênese da cultura política como conceito e sua 
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apropriação pela historiografia parte do reconhecimento da influência da esfera cultural no 

curso dos fenômenos sociais, da compreensão de que na vida social concreta e, por extensão, 

na história, o político e o cultural são indissociáveis. A incorporação criadora da cultura 

política pela historiografia francesa por meio das obras de autores como Jean-François 

Sirinelli e Serge Berstein ocorre simultaneamente e como parte do processo global de 

reestruturação dos estudos históricos, que ficou conhecido como “Nova História Política” 

(MOTTA, 2013).  

Em seus primórdios, da forma como foi concebida por cientistas políticos 

estadunidenses como Gabriel Almond e Sidney Verba, a cultura política serviria a equacionar 

uma pretensa escala gradual que separaria sistemas políticos tidos como “democráticos” e, 

portanto, mais “evoluídos”, “avançados”, daqueles que não teriam ainda alcançado tal 

amadurecimento. Importante salientar que tais estudos foram desenvolvidos no meio 

acadêmico norte americano num ambiente fortemente influenciado pela “Guerra Fria”. No 

entanto, em que pese o evolucionismo e mesmo etnocentrismo de suas formulações, as 

pesquisas sobre a cultura política contribuíram para alargar o campo da investigação cientifica 

acerca da interação entre indivíduo e sociedade, privilegiando as dimensões ideológicas, 

emocionais, identitárias, etc., em suas inter-relações de condicionamentos mútuos com a 

esfera política dos fenômenos sociais. (MOTTA, 2013)  

As insuspeitas críticas estabelecidas pela historiografia francesa, particularmente 

por autores das primeiras gerações dos Annales como Marc Bloch e Lucien Febvre sobre o 

empirismo e elitismo estreitos da história política até então hegemônica, progressivamente, 

dão lugar a uma tácita prescrição das abordagens que privilegiavam a dimensão política dos 

fenômenos históricos. Nas palavras de François Dosse um “traço marcante desses intelectuais 

dos anos 30 é a rejeição da política. O jogo político, a vida parlamentar, os partidos políticos 

são postos de lado por estes intelectuais” (DOSSE, 2003, p.38).  E é no sentido de superar tal 

lacuna, que a historiografia contemporânea, particularmente a francesa, recorre à categoria da 

cultura política buscando arsenais teórico-metodológicos que propiciassem novas 

interpretações para a esfera política dos fenômenos sociais e, sobretudo, históricos. Pode-se 

dizer que a “Nova História Política” surge da crítica a esse silenciamento, por meio de 

convergência de esforços concomitantes, não necessariamente coordenados e/ou alinhados, no 

sentido de prestar atenção às dimensões menos suscetíveis ao casual e fortuito, privilegiando 

fenômenos políticos de longa duração e, portanto, relacionados à esfera cultural da história 

(DOSSE, 2003).  
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Retomemos algumas características essenciais desse “retorno” ao político e 

concomitante emergência da “cultura política”. Rene Rémond (2003, p.444) salienta que, na 

impossibilidade de definir o campo político pela “coleção de objetos ou um espaço” se 

convencionou circunscrever sua abrangência por aqueles fenômenos históricos relacionados 

com “a conquista, o exercício, a prática do poder”. Rémond adverte que ocorre uma 

tergiversação dessa premissa, particularmente desde os eventos de 1968 em Paris, que o autor 

caracteriza como “abuso” da “noção de poder e extensão de sua aplicação”, o que teria 

derivado numa visão simplista de que “tudo seria relação de poder, no ensino, na família, nas 

relações interpessoais” (2003, p.444).  Nesse sentido, Rémond (2003) busca apresentar uma 

definição de poder que se seja operacional à história política. O autor argumenta que, embora 

as relações de poder permeiem toda a sociedade, só são políticas, de fato, quando se 

relacionam “com o poder na sociedade global”. Destaca ainda que, nas sociedades ocidentais, 

o poder político “se confunde com a nação e tem como instrumento e símbolo o Estado” 

(Rémond, 2003, p.444). O Estado corresponde, portanto, para Rémond o “núcleo estável e 

restrito” a partir do qual a história política deve enfocar suas abordagens, “numa perspectiva 

global em que o político é um ponto de condensação” (2003, p.444 - 445).  

Rémond chama atenção ainda para a dimensão tácita do poder político, cuja 

presença na vida cotidiana pode ser mais nitidamente percebida pelas pessoas, uma vez que é 

“algo que interfere na sua atividade profissional ou se imiscui na sua vida privada” (2003, 

p.442). Para o autor, a extensão da interferência do domínio político sobre a vida das pessoas 

comuns corresponde a “necessidades externas; refletem também as flutuações do espaço 

público” (2003, p.442), destacando ainda que a política “não segue um desenvolvimento 

linear” e é “feita de rupturas que parecem acidentais para a inteligência organizadora do real” 

(2003, p.449). Desse entendimento depreende-se uma concepção do político como esfera da 

vida humana e social que existe independentemente de outras dimensões (sociais, culturais, 

emocionais, etc.), mas que com elas se relacionam se condicionando mutuamente sem que 

haja ascendência apriorística de uma dimensão sobre as demais, no dinâmico e incessante 

movimento histórico. Para Rémond (2003, p.446) os historiadores devem ser capazes de 

perceber as interferências e nuances envolvendo tais dimensões na constituição dos seus 

objetos sem, no entanto, estabelecer uma linha de explicação causal em que uma se 

sobrepunha unilateralmente sobre outra. Em outras palavras, Remond afirma que o historiador 

do político não deve procurar nenhuma resposta em última instancia, mas, buscar nos 

elementos constitutivos de seu objeto onde, quando e como se condensa sua dimensão 
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política. Motta (2009) apresenta a seguinte definição para cultura política, que adotamos 

como parâmetro, no presente trabalho: 

conjunto de valores, tradições, práticas e representações políticas partilhado 
por determinado grupo humano, que expressa uma identidade coletiva e 
fornece leituras comuns do passado, assim como fornece inspiração para 
projetos políticos direcionados ao futuro. (MOTTA, 2009, p.21) 
 

Motta (2009, p.22) chama atenção para alguns pressupostos metodológicos das 

abordagens que privilegiam tal categoria analítica: “as variadas formas de manifestação das 

culturas políticas podem ser mais bem observadas em dimensão comparativa” (2009, p.22). O 

autor salienta ainda que “as diferentes culturas políticas não devem ser encaradas como 

realidades estanques” (2009, p.22) pois, apesar de serem recorrentemente opostas “às vezes, 

elas se deixam influenciar por valores defendidos pelas concorrentes, sobretudo, quando eles 

encontram grande aceitação social” (2009, p.22). Motta (2009, p.23) destaca ainda que os 

estudos das culturas políticas não estão circunscritos ao tema das representações, sendo 

importante dar atenção as “ações e práticas” que “atuam na sua constituição”, tanto daqueles 

atores sociais envolvidos na conformação histórica de determinada cultura política como, 

sobretudo, dos indivíduos que, por vezes, anonimamente, contribuem com sua perpetuação e 

consolidação. Ainda nesse sentido, o autor destaca a importância de instituições como igrejas, 

famílias, partidos e sindicatos que atuariam como “vetores sociais” das “culturas políticas”, 

como agentes interpessoais que consubstanciariam a integração de indivíduos em círculos 

e/ou redes formadas por interesses e/ou afinidades políticas.  

 

1.5. Cultura política de esquerda, marxismo e leninismo  

 

Determinadas características da LCP como sua mordaz negação do caráter 

democrático do Estado no capitalismo, a conotação fortemente anti-imperialista de suas 

análises, a centralidade na luta de classes e na esfera econômica em suas formulações e 

analises sobre a sociedade e a história, a cor vermelha de suas bandeiras e a própria linguagem 

utilizada pelo movimento compõem referências que expressam a influencia da cultura politica 

marxista e leninista na conformação ideológica da Liga.  Por mesmo motivo, muitos dos 

elementos constituintes de suas representações acerca da sociedade e história expressam 

concepções ideológicas e políticas discrepantes ou mesmo divergentes das forças de esquerda 

de maior projeção no cenário político contemporâneo, notadamente, daquelas fortemente 



42 
 

influenciadas pelo ideário socialdemocrata12, como é o caso do Partido dos Trabalhadores 

(PT) e do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST). Nesse sentido, é necessário 

interpretar as especificidades políticas da LCP em sua relação com o conjunto do que é 

possível estabelecer como “cultura política de esquerda no país” (ROMANO, s/d), levando 

em consideração o alerta de Motta (2009, p.23) de que “as diferentes culturas políticas não 

devem ser encaradas como realidades estanques” e que as especificidades de nosso objeto 

“podem ser mais bem observadas em dimensão comparativa”.  

Marco Aurélio Garcia (1994) divide a história da esquerda no Brasil em três 

períodos ou gerações. A primeira teria sido originada concomitante à fundação do Partido 

Comunista do Brasil em 1922 e iria até o golpe civil militar de 1964, guardando forte 

influência do ideário soviético e da Internacional Comunista (Komintern). Esse período seria 

marcado por uma perspectiva de ação política voltada à transformação estrutural da sociedade 

em suas dimensões econômica, social, política e cultural, oscilando entre posicionamentos 

reformistas e revolucionários, radicais e conciliatórios, mas unida em torno de um 

pensamento comum que o autor caracteriza como “nacional-desenvolvimentista”13. A 

segunda etapa seria marcada pela oposição entre os setores “reformistas” dentro do Partido 

Comunista, caudatários dos projetos desenvolvimentistas encetados pelo governo militar e os 

grupos dissidentes, unidos em torno da resistência armada ao regime militar e fortemente 

influenciados por revoluções vitoriosas naquele período, particularmente a revolução cubana 

(1959). Já a terceira geração seria marcada, principalmente, pelo processo de reabertura 

política no país, “lenta, gradual e segura”, num ambiente econômico e social de profunda crise 

entre os finais da década de 1970 e inícios de 1980. (GARCIA, 1994) 

                                                             
12 O termo “social-democracia” possui vários significados, ao longo da história e em contextos distintos, na 
acepção empregada aqui diz respeito a determinada concepção política que orientou partidos formados 
hegemonicamente por setores mais abastados do operariado e intelectuais, chegando ao governo de países da 
Europa Ocidental e escandinavos em medos do século XX,  por meio das eleições e projetos políticos de 
conciliação de interesses entre a burguesia, proletariado demais classes trabalhadoras, por meio de políticas 
reformistas voltadas ao “bem estar” das massas laboriosas e a “paz social”. (BOBBIO, 1998, p.1192-1193) 
 
13 “O projeto nacional-desenvolvimentista carregava consigo a grande esperança de extensão ampla dos 
benefícios econômicos, políticos e sociais da modernidade a toda a sociedade brasileira. A dualidade seria 
superada pela industrialização, e esta seria consequência do desenvolvimento, isto é, da acumulação de capital e 
da incorporação de progresso técnico, processo que redundaria no aumento da renda por habitante ou, em outras 
palavras, na elevação sustentada dos padrões de vida da população. Por causa disso, o termo “desenvolvimento” 
era entendido como industrialização; mas era bem mais do que isso: significava o processo pelo qual o Brasil 
realizaria sua revolução em direção à modernidade. A trajetória do projeto nacional-desenvolvimentista esteve, 
no início, estreitamente vinculada à Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), fundada 
pelo economista argentino Raúl Prebisch. No Brasil, esse projeto foi profundamente marcado por uma palavra-
chave — o conceito de “subdesenvolvimento”, formulado por Celso Furtado e altamente politizado pela 
conjuntura extremada do período que antecedeu o golpe militar de 1964.” Disponível em: 
<http://memorialdademocracia.com.br/card/nacional-desenvolvimentismo>. Acesso em: 04 ago. 2021 
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Ainda que a cronologia apresentada por Garcia (1994) possibilite ressaltar as 

particularidades de cada período, está limitada por certo estancamento entre as três fases, 

particularmente pelo fato de subestimar a influência terceiro-internacionalista ou leninista nos 

segundo e terceiro momentos da história da esquerda brasileira, ou seja, desde o golpe civil-

militar de 1964 e após a reabertura iniciada em 1985. Corroboramos com Romano (s/d) 

quando afirma ser imprescindível levar em conta a longevidade desses contributos ideológicos 

e políticos “leninistas” ou “terceiro-internacionalistas”, mesmo quando difusos e/ou 

tacitamente suplantados. Por meio da tentativa de centrar atenção nos elementos que 

atravessam a história da esquerda do Brasil, chamando atenção para influência exercida pela 

tradição inaugurada pela intervenção marxista no Brasil desde o início do século passado, 

Romano estabelece uma leitura centrada em três categorias ou três sub-culturas: “a terceiro-

internacionalista, a frentista e a democrática (...) constituídas através de múltiplas referências 

históricas, que ainda hoje compõem o arcabouço político da esquerda no país”. (ROMANO, 

s/d) Nesse entendimento, a adesão pela esquerda brasileira a determinados aspectos da sub-

cultura terceiro-internacionalista/leninista não significaria renegar a autenticidade das 

representações e interpretações políticas e históricas desenvolvidas pela esquerda no Brasil. A 

questão da libertação nacional, por exemplo, teria surgido no ideário terceiro-internacionalista 

como decorrência da compreensão leninista acerca do desenvolvimento capitalista que, 

adentrando na sua fase monopolista (imperialista) entre a última década do século XIX e os 

primeiros anos século XX, teria dividido o mundo entre algumas poucas “potências” que 

passaram subjugar econômica, política e culturalmente a grande maioria dos países e povos 

do mundo (LÊNIN, 2012). Desde os seus primórdios, a III Internacional ou Internacional 

Comunista, guiada pelos pressupostos teóricos e ideológicos do leninismo, estabelece a 

necessidade de se constituir partidos comunistas nesses países para consecução de revoluções 

de caráter democrático e nacional. Na leitura da Internacional, a revolução em países como o 

Brasil demandava ser dirigida pelo proletariado, organizado como partido, em aliança com o 

campesinato e tinha como alvos internos a “grande burguesia” e os grandes proprietários de 

terras, (latifundiários), ambos subservientes aos interesses imperialistas. (LÊNIN, 1977)  

Dessa compreensão da revolução brasileira se concluía que seria necessário 

estabelecer a democracia e a república para alcançar o socialismo, como uma fase, uma etapa 

incontornável. Em linhas gerais, essa foi a política internacional para os países “coloniais” e 

“semicoloniais” defendida pela Internacional Comunista durante as primeiras décadas do 

século XX. Dessa maneira, o caráter nacional e democrático da revolução imporia a 

necessidade de se estabelecer uma ampla “frente única” com outras classes, inclusive, 
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determinados setores da burguesia. A revolução brasileira nessa primeira fase estaria, 

portanto, voltada inicialmente à conquista da soberania nacional e de direitos sociais 

burgueses (como a propriedade da terra). As formulações da Internacional acerca da “frente 

única”, que tiveram interpretações as mais diversas dentro do Partido Comunista, das 

diferentes forças e agrupamentos de esquerda no país, partiam de uma vasta experiência de 

atuação e criação pelos comunistas de frentes junto a outras classes e partidos burgueses na 

Europa e Ásia e no próprio Brasil (pela formação da Aliança Nacional Libertadora (ANL)  e o 

Levante Popular de 1935) e tinham em perspectiva a magnitude das forças contra as quais 

teriam de se bater, notadamente, a presumida intervenção belicista dos Estados Unidos e o 

crescimento do fascismo na Europa Ocidental.  
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CAPITULO 2 

TRAJETÓRIA POLÍTICA DA LIGA NO NORTE DE MINAS 

 

Iniciamos esse segundo capítulo com uma síntese sobre a história da formação e 

reprodução do latifúndio no Norte de Minas Gerais, por meio do primeiro tópico intitulado 

“formação e reprodução do latifúndio no Norte de Minas”. Retomamos o processo histórico 

de povoamento da região, destacando o papel do modelo latifundista na economia e no modo 

de vida da sociedade que se formou na região no período. Nesse processo inicial de 

colonização e povoamento do território, enfatizamos a questão do poder político e violência 

dos potentados rurais, formado a partir das capitanias e incrementado concomitante ao papel 

desbravador exercido pelas bandeiras, na conformação de uma sociedade agropastoril e 

mercantilista, desde seus primórdios, econômica, política e socialmente dinâmica e interligada 

ao conjunto do território das Minas e dos sertões da região central e nordeste da colônia. 

Ainda sobre esse período inicial de formação da propriedade latifundista na região, buscamos 

evidenciar o papel central do sistema latifundiário, das relações econômicas e políticas de 

sujeição do campesinato pelos emergentes “coronéis”, no processo de formação de uma 

sociedade profundamente marcada pela desigualdade social e pelas disputas em torno da 

propriedade e posse das terras. Nesse sentido, desvelamos os expedientes fraudulentos 

utilizados pela aristocracia local herdeira política dos sesmeiros nas burlas patrimoniais que 

institucionalizaram as bases para a grilagem de terras públicas e a expropriação das 

populações rurais empobrecidas, formadas em sua maioria por um campesinato que se 

constitui às margens das fazendas, exercendo posses precárias, num movimento permanente 

de migrações, adentrando cada vez mais profundamente no vasto e ignoto território dos 

gerais. 

Aprofundamos o debate sobre a formação e reprodução do latifúndio na região 

por meio de temáticas como “‘desenvolvimento’ capitalista e reprodução do latifúndio” e “a 

luta dos posseiros de Cachoeirinha durante o regime militar”, através dos quais recorremos a 

uma vasta bibliografia proveniente das ciências sociais e da historiografia sobre os impactos 

do incremento das relações capitalistas no Norte de Minas a partir de meados do século 

passado, do papel exercido pelo Estado por meio da Sudene e Ruralminas nesse processo. 

Particularmente quanto à grilagem de terras públicas devolutas e a expropriação forçadas das 

populações camponesas durante o período do regime militar, ademais dos impactos 

socioambientais resultantes do incremento tecnológico na produção latifundista como o 
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desmatamento voltado à produção de carvão vegetal para siderurgia e os grandes projetos de 

irrigação criados na região a partir do auge das políticas estatais “desenvolvimentistas” desde 

meados do século passado. Nesse interim, desvelamos não apenas a perpetuação e o 

acentuamento do poder político latifundista, como a emergência do movimento camponês 

organizado, principalmente, por meio da luta dos posseiros e do incipiente movimento 

sindical, num processo que assentará as bases para a ulterior conformação de movimentos de 

luta pela terra que começam se articular regionalmente com um caráter político mais nítido no 

período final do regime militar e se consolidam em meados da década de 1990. Assim como 

no primeiro capítulo, recorremos às representações difundidas pela Liga acerca da história 

regional, confrontando, incidentalmente, a visão do movimento às principais vertentes 

interpretativas desse processo no ambiente acadêmico, com o objetivo de trazer à tona 

possíveis confluências e incongruências entre essas formas distintas - não necessariamente 

excludentes - de se produzir o conhecimento histórico.  Para narrativa desses dois períodos ou 

fases da história regional recorremos a obras como Pires (1979), Carrara (2007), Costa 

(2017), Pereira (2007), Neves (2003), Araújo (2009), Rodrigues (1998), Dayrell (2019). 

Santos (1985), Monção (2009), Brito, (2013), Chaves (2015) e Oliveira & Rodrigues (2000). 

Concluímos esse segundo capítulo por meio da apresentação da narrativa 

propriamente dita da trajetória política da Liga no Norte de Minas. Recorremos a fontes 

primárias (panfletos, teses de seminários, congressos, documentos avulsos e notas públicas, 

biografias, etc.) e a fontes indiretas como notícias, reportagens e entrevistas veiculadas em 

órgãos da imprensa escrita regional, estadual e nacional. Como foi apresentado na introdução 

do primeiro capítulo, dividimos a trajetória da Liga entre os anos de 1995 e 2017 por meio de 

uma cronologia que se depreende de nossa interpretação das fontes acerca do processo de 

gênese, estruturação e expansão do movimento, por meio do qual buscamos evidenciar a 

dinâmica conflitiva da conformação do movimento, em sua relação social e política com o 

latifúndio e o Estado. Buscamos depreender dessas palavras a representação estabelecida pela 

Liga sobre o processo histórico no qual o movimento se encontra engajado e, sobretudo, sua 

interpretação sobre os acontecimentos, momentos e movimentos políticos mais gerais nos 

quais se inscreve sua intervenção na luta pela terra e dentre a opinião pública, particularmente 

nos cenários locais e regional.  
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2.1. Formação e reprodução do latifúndio no Norte de Minas 

 

Dois movimentos de ocupação territorial da Capitania de Minas Gerais ocorreram 

concomitantemente, cujo marco temporal situa-se no ano de 1674: um partiu de São Paulo 

voltado à busca de riquezas minerais e outro proveniente da Bahia ligado à abertura de pastos 

(CARRARA, 2007). Segundo Moraes (2000, p.402) a pecuária adentrou no sertão no final do 

século XVII “definindo caminhos perenes que, da Bahia, demandavam as Gerais e o 

Maranhão”.  A concessão de sesmarias a duas famílias - a de Garcia Ávila (Casa da Torre) e a 

de Antônio Guedes de Brito (Casa da Ponte) - que abarcavam todo o território hoje 

compreendido pela mesorregião norte mineira evidencia a prevalência econômica e política da 

propriedade latifundista, que marca a estrutura fundiária da região desde seus primórdios. “O 

regime de sesmarias afetou a organização fundiária do Norte de Minas e encontra-se na 

origem histórica da apropriação territorial a violência da formação do latifúndio” (COSTA, 

2017, p.65). 

Até a extinção do regime de sesmarias, em 1822, a concessão real era o meio 
reconhecidamente legitimo de ocupação do território (...). As sesmarias não 
tinham os atributos da propriedade fundiária de hoje em nosso país. A 
efetiva ocupação da terra, com trabalho, constituía o requisito da 
apropriação, revertendo à Coroa o terreno que num certo prazo não fosse 
trabalhado. (MARTINS, 1980, p.70-71)  

 

Carrara (2007, p.58) questiona os procedimentos e a veracidade dos documentos 

que legitimavam a “estrutura da propriedade rústica” na região. Primeiro, com relação à 

concessão das cartas de sesmarias, uma vez que não havia por parte da estrutura 

administrativa colonial um controle estrito sobre a veracidade das informações prestadas pelo 

peticionário, daí questiona: “Como verificar se as demarcações, quando feitas, respeitaram as 

medidas constantes nas cartas? Qual a validade das cartas, já que a exigência de confirmação 

foi cumprida por menos de 4% do total em todo século XVIII? (Carrara, 2007, p.58). Para 

Costa (2017, p.79) o processo de formação da propriedade fundiária no Norte de Minas 

conforma uma “tradição da ilegalidade que foi incorporada aos métodos de transferência e 

apropriação dos imóveis, imprecisão das áreas, alterações de registros, desajustes no que 

tange à regulação das terras do território, por parte da Coroa”.Os sesmeiros requeriam cartas 

com precisões deliberadamente inexatas, burlando as medidas máximas para concessão: na 

província de Minas Gerais do século XVIII essas eram  de ½ légua em quadra nas áreas de 

mineração e 3 léguas no sertão). (COSTA, 2017, p.65) 
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Ivo (2009, p.29-37) informa que, durante o século XVIII, a tutela administrativa 

dos sertões era exercida pelas Comarcas de Serro do Frio e Jacobina que dividiam entre si a 

ortoga do “Sertão de Minas Nova”, “Sertão da Ressaca” e “Alto Sertão da Bahia”, localidades 

em que predominava um ambiente de disputas, de “conflitos de interesses privados em função 

de uma ordem pública distante e pouco definida para esses lugares”. Os potentados locais 

exerciam o domínio político. Os latifundiários recebiam títulos nos sertões concedidos pelas 

autoridades do litoral. Advertindo que, naquele período, a Comarca não era uma realidade 

concreta para as pessoas comuns que habitam essa fração do território Carrara (2007, p.51-52) 

esclarece que “um conjunto de lugares poderia constituir um distrito”, esses seriam “muito 

mais um conjunto de lugares que num dado momento possuíam comandante para essas partes 

do termo” cujas demarcações eram imprecisas. Outras vezes, denominados ribeiras: “zonas de 

criação de gado, compreendendo certo número de fazendas, e nomeada segundo a principal 

aguada nela existente e que é a sua condição primordial”, enquanto as freguesias 

“compunham os termos cujas sedes eram as vilas”, localidades onde eram resolvidas as 

questões de justiça: fiscais, eclesiásticas e administrativas. Nas palavras da Liga: 

 
Historicamente, a principal atividade econômica na região foi a criação de 
gado à solta. As atividades econômicas urbanas se concentraram primeiro às 
margens do São Francisco,em função do transporte e comércio com o 
nordeste do Brasil, nas cidades de Pirapora, Januária, Manga, etc. (LCP, 
2001b, p.08) 

 

Se, por um lado, o Norte de Minas foi incorporado aos limites da sesmaria de 

Antônio de Guedes Brito integrando a fração do território de extensão da pecuária baiana, por 

outro, confrontou com o bandeirismo paulista na dinâmica de ocupação das terras, ou seja, 

convergindo duas correntes de povoamento, uma a partir da Bahia e outra do Planalto de 

Piratininga. “Na historiografia, a tendência hoje é admitir que as bandeiras paulistas e as 

baianas ocuparam o sertão de forma praticamente simultânea”. (CAMPOS, 2002). Ambas 

correntes fundavam grandes fazendas, muitas das quais com dezenas de léguas de extensão, 

onde construíram sítios que eram arrendados aos seus agregados ou onde viviam seus 

vaqueiros. Pereira (2007, p. 30-32) afirma que as duas correntes de povoamento e exploração 

produziram a mesma consequência: “um conjunto de estruturas econômicas, sociais e 

políticas assentado na criação de gado, na violência, nas relações de parentesco, na ordem 

privada, na formação de potentados rurais”.   

Apesar de sua grande importância, a fazenda não era a única unidade 
territorial nos Sertões. Havia os pequenos sítios isolados em estreita relação 
com o grande estabelecimento. Além destes, eram encontradas as ruas, 
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pequenos povoados constituídos por um conjunto de casas pobres instalados 
em volta de uma capela e uma praça. As povoações eram em geral apêndices 
das fazendas. Nelas se realizavam as feiras livres. (MARQUES, 1994, p.35)  

 

Ao final da segunda metade do século XVIII, com o esgotamento das jazidas, 

ganhou novo ritmo a compra/venda de terras no sertão. Para Lamas (2013, p.30), “percebe-se 

a diminuição na venda/compra de propriedades nessas localidades e um aumento no ritmo de 

compra/venda daquelas localizadas nas proximidades dos sertões”. No processo de ocupação 

territorial do Norte de Minas Gerais o mestre de campo Antônio Guedes Brito exerceu papel 

crucial (PIRES,1979; ANDRADE, 1982; NEVES, 2003;). Neves (2003, p.70) afirma que  

 
esse sertanista se apropriou da margem direita do Rio São Francisco, desde o 
centro-norte da Bahia ao centro-sul de Minas Gerais, movendo guerra contra 
a população indígena e estabelecendo fazendas pecuaristas.  
 

Após a morte de Antônio Guedes Brito, sua ex-esposa, Isabel Guedes de Brito, 

cobrava arrendamento das pessoas que povoavam e cultivavam as terras e, caso não 

pagassem, eram expulsos pelos procuradores da sesmeira. Araújo (2009, p. 127-128) afirma 

que em glebas de terras “livres” entre os diversos arrendamentos realizados pela Casa da 

Ponte “negros aquilombados e desclassificados coloniais instituíram pequenos agrupamentos 

sociais”. No final do século XVIII e início do século XIX a Casa da Ponte “legalizou todas as 

terras, exploradas ou não, e vendas facilitadas com pagamentos parcelados”. Quando por 

força do decreto que regulamentou a Lei de Terras de 1850 foi realizado o primeiro senso 

fundiário brasileiro, não tinha restado nada “das vastidões fundiárias dos Guedes de Brito, 

transferidos para casa mobiliárquica portuguesa, que tudo comercializava, restando delas 

apenas narrativas fantásticas”. (NEVES, 2003, p.72). Como a Lei de Terras de 1850 

estabelecia que a propriedade da terra só poderia se efetivar por meio da compra, se colocava 

o problema da regularização das posses até então exercidas por antigos sesmeiros e, 

principalmente, os posseiros. No Norte de Minas, um grande contingente de populações 

despossuídas exerciam a posse de terras que não estavam sob o controle das oligarquias 

rurais. Araújo (2009)  caracteriza como “tempo dos coronéis” o período da história regional 

do Norte de Minas iniciado com a Lei de Terras de 1850. No entendimento da autora, o 

processo de regularização fundiária instituído pela Lei de Terras perpetuava as desigualdades 

no acesso à posse e propriedade da terra no Norte de Minas, reforçando o poder latifundista:   

 

A nova legislação teve que remediar também a questão das posses 
irregulares e, neste sentido, previu que os antigos sesmeiros em situação 
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irregular e os posseiros se transformariam em proprietários de pleno direito 
de uso, mas não de venda da terra. Para conseguir a efetivação das 
propriedades, estes dependiam do seu poder de influência na sociedade. 
(ARAÚJO, 2009, p.138). 
 

Nesse momento, a figura política do grande fazendeiro se fortalece na região, uma 

vez que o processo de mediação das terras devolutas por parte do Estado esbarra nos 

interesses econômicos dos grandes potentados rurais. “Após a instauração da República e a 

vinculação das terras devolutas às unidades da federação” se inicia, por volta de 1910, um 

processo de “divisão de terras”, que ficou conhecido como “tempo das divisões” e/ou 

“carranquismo”. Quando, “egressos da Escola de Minas passaram a ofertar os seus préstimos 

como agrimensores para os grandes fazendeiros” e “muita terra passou a ser dividida apedido 

dos coronéis” (ARAÚJO, 2009, p.138). Nas palavras da Liga: 

Inicia um novo processo de expulsão dos camponeses oriundos de negros e 
índios de suas posses. Em primeiro lugar, com o latifúndio local 
confirmando sua propriedade, com nova partilha de terras, expansão dos 
limites, instituição das cercas feitas a ferro e fogo. (LCP, 2001, p.08) 
 

É a partir desse momento, nas primeiras décadas do século XX, que se acirram as 

disputas e conflitos envolvendo comunidades camponesas que lutam pelo direito à posse e 

latifundiários que reivindicam a propriedade de terras obtidas com o concurso do Estado, por 

meio de procedimentos que Costa (2017) chama de “grilagem judicial”.  

 

2.1.1. “Desenvolvimento” capitalista e reprodução do latifúndio 

 

Na conclusão do terceiro capítulo de sua tese, ao criticar o modelo de 

“modernização” preconizado pelas classes dominantes no Norte de Minas, Pereira (2007, 

p.222) afirma que “a mais recente e também mais incisiva crítica ao modelo dominante é, 

possivelmente, a da Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas”, acrescentando que 

“sua análise da modernização do campo, embora em tom panfletário e em forma de denúncia, 

é bastante lúcida”. Após essa breve consideração o autor cita a seguinte passagem da tese do 

II Congresso do movimento: 

Nas últimas décadas, principalmente no período do regime militar, onde a 
corrupção do dinheiro fácil para projetos agropecuários foi uma verdadeira 
farra, muitos empresários, políticos e fazendeiros grilaram terras, roubaram 
de todas as formas e para isto expulsaram milhares de posseiros. A 
dobradinha Sudene-Ruralminas, uma expulsando e documentando, e a outra 
com dinheiro, foram os principais instrumentos (LCP, 2001). 
 

Logo adiante, o autor prossegue (2007, p. 223), citando trecho de um boletim da 

LCP, transcrito abaixo com os grifos de Pereira, intitulado “O maior problema não é a seca, 
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ruim é o estado da burguesia e do latifúndio”. Sem conseguir precisar a datação do 

documento, Pereira (2007, p. 223) afirma: “a falta da especificação do tempo não chega a ser 

um problema porque ele seria adequado a qualquer ano da história do Norte de Minas nas 

últimas cinco décadas”. Os sublinhados são de Pereira: 

“A seca que arrasou quase 100% da roça dos camponeses pobres do nordeste 
e do norte de Minas continua fazendo a riqueza da burguesia e do latifúndio, 
que amealham milhões e milhões em “programas” dedicados aos que eles 
hipocritamente chamam piedosamente “miseráveis”, “flagelados”, etc. (LCP, 
s/d).  

 

Costa (2017) demonstra a partir de um minucioso levantamento da cadeia 

dominial das propriedades rurais localizados em Grão Mogol a incompatibilidade dos dados 

aferidos nos registros junto ao INCRA e as certidões dos imóveis, o que segundo a autora 

“remonta a uma documentação fundiária gravemente afetada pela corrupção nas instituições 

de cadastro de terras” (2007, p.213) que, a partir meados do século XX, é agravada pela ação 

permissiva das políticas de Estado. Já Araújo (2009) em sua pesquisa sobre a luta 

socioterritorial travada pelas comunidades ribeirinhas de Matias Cardoso, remonta o processo 

de apropriação das terras públicas na formação e expansão das propriedades latifundistas no 

município. Recorrendo ao exemplo da fazenda “Vargem Grande” a autora (2009, p.159) 

afirma que os grileiros se aproveitaram da vigência do Estatuto da Terra14, com que “muitas 

das pequenas parcelas de terra registradas como propriedade privada em meados do século 

XVIII tornaram-se passíveis de venda”.  

Costa (2017) demonstra como apropriação de terras públicas devolutas por 

capitalistas rentistas é uma constante da realidade agrária contemporânea na região. Ilustrativo 

a esse respeito são as notícias acerca da “Operação Grilo15” desatada pela Polícia Federal que, 

                                                             
14

Editada logo após o golpe militar, a Lei n. 4.504, de 30 de novembro de 1964, é a última legislação geral que 
dispõe sobre a questão agrária no país. Sobre ela, Chaves (2015) p.29-30 afirma: “para acabar com a tensão 
agrária que contrastava com o progresso agrícola, o governo apostava na solução contida no bojo do Estatuto da 
Terra, instituído pela Lei 4.504 de 30 de novembro de 1964. Por meio da criação de empresas rurais e de um 
processo coordenado de acesso à terra, seria possível alcançar progresso e bem estar para todos os envolvidos, 
empresários e trabalhadores. (...)  “a resistência do governo em aplicar o instituto da desapropriação por interesse 
social prevista no Estatuto da Terra, punindo o mau uso da propriedade rural, fortaleceu a grande propriedade e 
descaracterizou a luta dos movimentos sociais. De certo modo, a política de ocupação dos espaços vazios evitou 
o enfrentamento do principal problema agrário brasileiro que é o latifúndio improdutivo”. Resultando na 
prevalência da colonização em detrimento da reforma agrária, que caracterizou as políticas agrárias estatais 
particularmente durante o regime militar, por exemplo, na expansão da fronteira agrícola na região amazônica e 
que teve na criação do INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em 1970, seu instrumento 
por excelência. 
 
15Para mais informações ver CHAVES, Luiz Antônio. AS TERRAS DEVOLUTAS E A QUESTÃO 
ENERGÉTICA EM MINAS GERAIS:Desafios e perspectivas de sustentabilidade econômica, ambiental e social 
nas regiões Norte e Alto Jequitinhonha. Dissertação.  Programa de Pós-Graduação em Direito. Escola Superior 
Dom Elder Câmara. Belo Horizonte, 2015. 
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embora siga em segredo de justiça, tornou público gigantesco esquema de corrupção 

envolvendo agentes do alto escalão do legislativo, executivo e judiciário no Norte de Minas 

no início da década passada. A Associação do Ministério Público de Minas Gerais (2013), em 

nota citado por Costa (2017, p.217), afirma que os envolvidos estariam “patrocinando 

grilagem de terras públicas, posteriormente vendidas a mineradoras com o objetivo de 

explorar jazidas de minério de ferro recentemente descobertas”, essa mesma nota diz ainda 

que, na venda ilegal de terras públicas a uma mineradora, “em apenas um dos casos (...) vasta 

extensão de terras subtraídas do Estado pelo valor de R$ 41 milhões”.  

O impulso das relações capitalistas na região ensejado pela adoção do modelo 

desenvolvimentista em meados do século passado corrobora com a movimentação das elites 

agrárias do Norte de Minas de tirar proveito da maior integração econômica propiciada pela 

conclusão da ferrovia ligando o Norte de Minas ao centro do estado e ao sul da Bahia em 

1950. Naquele período, o setor que mais rapidamente se beneficiou do empreendimento foram 

as grandes fazendas voltada à criação de gado bovino de corte no sistema de invernada. 

(PEREIRA,2007). Cabe ressaltar que a própria realização dessa obra já era resultado de uma 

movimentação mais ampla das elites locais, pelo menos, desde a década de 1940, como fica 

evidente pela criação da Sociedade Agropecuária de Montes Claros, em 1944, posteriormente 

denominada Sociedade Rural de Montes Claros e a criação da ACI (Associação Comercial e 

Industrial de Montes Claros) em 1949. E, nesse sentido, é possível afirmar que, muito antes 

da inclusão do Norte de Minas na área de atuação da SUDENE, em 1963 por meio da Lei Nº 

4.239134, as elites locais já atuavam mobilizando interesses e discursos “regionalistas” no 

sentido de assegurar seus interesses econômicos e políticos frente ao novo dinamismo 

alcançado pelo desenvolvimento econômico no país, em Minas Gerais e na região naquele 

período. (Pereira,2007; Ribeiro Dos Santos & Santos e Silva, 2001).  

Assim, quando a SUDENE surgiu como uma alternativa, as elites regionais já 

tinham alguma experiência e capacidade de mobilização e identificavam, em linhas gerais, 

diretrizes de ação, com vistas à promoção de seus interesses e à “modernização” regional. 

Com seu projeto de criação sancionada pelo Congresso Nacional em dezembro de 1959 (Lei 

3.692), desde a aprovação de seu Primeiro Plano Diretor, aprovado em 1961,  além de capitais 

públicos, a SUDENE contou com vultosos capitais privados provenientes fundamentalmente 

de monopólios nacionais e transnacionais, por meio de instrumentos que previam condições 

extremamente favoráveis ao investimento da iniciativa privada como “a possibilidade de obter 

divisas estrangeiras a cambo preferencial para a importação de maquinaria destinada à 

indústria do Nordeste” e de “reduzir de cinquenta por cento o imposto de renda, investindo 
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uma importância igual a duas vezes essa quantia em uma indústria no Nordeste aprovada pela 

SUDENE”. (PEREIRA, 2007) 

Para Pereira (2007) os efeitos da intervenção da SUDENE no Norte de Minas 

foram relativamente inexpressivos na década de 1960 em função da conjunção de dois fatores: 

a imprecisão jurídica da legislação normativa que em diferentes documentos abordava a área 

de abrangência da SUDENE em Minas de forma confusa, ora como parte do Nordeste e ora 

como “área de atuação da SUDENE”, particularmente no que se referia às isenções fiscais e 

subsídios estatais, situação que até certo ponto se explicava pela baixa presença de políticos 

mineiros na elaboração e acompanhamento da execução de tais leis. O ano de 1965 talvez 

possa ser tomado como o marco mais importante da atuação inicial da SUDENE no Norte de 

Minas. Interessante notar que, corroborando com a argumentação que estamos desenvolvendo 

acerca do poderio político do latifúndio e sua relação com o processo histórico da 

concentração fundiária na região, logo nessa primeira fase de atuação da superintendência, o 

setor agropecuário assume o protagonismo, com a implantação do primeiro escritório da 

instituição na região, localizado na cidade de Montes Claros por meio da Sociedade Rural. De 

forma semelhante, o próprio incremento das redes de abastecimento elétrico para toda a 

região esteve condicionado pela pressão política dos latifundiários locais para a consumação 

do antigo projeto da criação de um grande frigorífico na cidade de Montes Claros,que veio  se 

concretizar ainda em 1965 com a criação do FRIGONORTE. (PEREIRA, 2007).  

Esses fatos apresentam indagações pertinentes ao caráter da “modernização” 

promovida pela SUDENE. Corroborando com essa necessária reflexão Souza Júnior (1996) 

afirma em seu estudo sobre a Sociedade Rural que a instituição esteve concentrada, de sua 

fundação até a década de 1960, em congregar os esforços das “classes produtoras” no sentido 

de assegurar condições mais vantajosas ao escoamento da carne bovina. O autor ressalta, no 

entanto que, a partir do momento em que a SUDENE passa a atuar na região, a associação 

empenha-se em ampliar o raio de abrangência da representação política dos ruralistas na 

região. Para Pereira (2007, p. 56) esse processo resulta numa relativa mudança de perfil do 

próprio corpo de filiados da instituição ruralista que passa, progressivamente, aumentar seus 

quadros de membros provenientes do ambiente urbano, cujos investimentos em 

empreendimentos agropecuários não constituíam a fonte primária ou a parte mais expressiva e 

dinâmica de seus capitas e investimentos. Esses indivíduos eram em primeiro lugar 

empresários e, secundariamente, ruralistas e não eram, necessariamente, membros das 

aristocracias agrárias regionais. Talvez, possamos encontrar nesse primeiro momento de 

“modernização” do latifúndio a gênese de um novo tipo de latifúndio na região, que se 
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convencionou denominar de “agronegócio”. Cabe ressaltar, que tal “elite rural” modernizou 

sua estrutura em função de se adequar à exigências técnicas impostas à concessão de verbas 

pela SUDENE: “a elite agrária local revigora-se financeiramente, ao apropriar-se dos recursos 

que são destinados à época , para modernização do semiárido”. (SOUZA JÚNIOR, 1996, 

p.56)  

Segundo Pereira (2007, p.64-65) o modelo fundiário do Norte de Minas que até 

meados do século XX estivera essencialmente assentado no biônimo latifúndio-minifúndio, 

“forjado em séculos anteriores”, começa a ser alterado na década de 1960. Pereira (2007, 

p.65) afirma que, a partir de tal momento, inicia-se um processo de “desestruturação” de tal 

modelo, na medida em que se opera uma relativa diversificação do setor latifundista por meio 

do incremento técnico processado, fundamentalmente, por meio de grandes investimentos 

provenientes da Sudene: modernização das fazendas de criação de gado bovino, 

reflorestamento por meio do plantio extensivo homogêneo de eucalipto e grandes projetos de 

irrigação (Projeto Gorutuba/Jaíba). A modernização das fazendas remonta ao período anterior 

iniciado com a conclusão da malha ferroviária que atravessa a região no início da década de 

1950, passando pela melhoria geral nos transportes na região no período e a construção do 

Frigonorte em Montes Claros, enquanto a expansão do plantio de eucalipto está relacionada 

ao aumento da demanda por carvão vegetal pela industria siderúrgica na região central do 

estado.  Segundo dados de Oliveira (2000, p.55-56) a área reflorestada na região cresceu mais 

de 1.000% entre os anos de 1975 e 1985: de 70.898ha para 868.075ha.  

Essa “modernização” do campo resultou no aumento da concentração fundiária no 

Norte de Minas e na consequente expropriação e migração forçada das populações 

camponesas, enquanto os latifundiários locais foram os mais se beneficiados pelos 

investimentos da SUDENE no setor agropecuário. A despeito das otimistas projeções, os 

investimentos estatais não foram capazes sequer de absorver o enorme contingente de força de 

trabalho ociosa resultante do intenso processo de expropriação de pequenos proprietários e 

posseiros, ensejada pela sanha latifundista de se apropriar dos recursos financeiros e 

incentivos provenientes da Sudene e a resultante grilagem de terras públicas legalizada pelo 

Estado por meio da Ruralminas16. A Liga sintetiza tal processo da seguinte maneira: 

Latifúndio local com suas bases de poder em forma de propriedade e mando 
político com controle de Prefeituras e órgãos públicos estabelecidos, o 
segundo passo foi a tentativa de implantar o “capitalismo” no campo. O 
governo do estado cria a Ruralminas, que fornece títulos e documentos das 

                                                             
16

Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário – RURALMINAS,  criada pela Lei nº 
4.278, de 21 de novembro de 1966. 
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terras roubadas dos posseiros ou devolutas, para legitimar os empréstimos 
junto à SUDENE pelos novos colonizadores. Chovem dinheiro e grandes 
projetos, surgem empresas rurais; Tracbel, Agrivale, Sisan, Nova Gália, 
Colonial, os Mirondes (Farevasf), etc. Empresários amigos do regime militar 
e latifundiários de outros estados, principalmente São Paulo, sem gastar um 
tostão, viram donos de tudo, prometendo implantar o capitalismo aqui na 
região. (LCP, 2001b, p.08) 

 

Um dos mais evidentes exemplos do caráter excludente do modelo 

desenvolvimentista preconizado durante o regime militar no Norte de Minas é o Projeto Jaíba 

que “aproveitando mais de 300.000 ha de terras devolutas”, seria um grande “projeto de 

colonização”,“sob a liderança executiva da Ruralminas” e o  “concurso financeiro parcial da 

Sudene para a sua execução”. (Conselho Estadualdo Desenvolvimento, 1967, p.96). Araújo 

(1999, p.151) afirma que, ainda no final do século XIX, é concebido pela primeira vez o 

projeto de colonização da região da Mata da Jhayba. Segundo a autora, tal empreendimento 

está inserido num contexto mais amplo de embranquecimento da população brasileira sob a 

égide da “modernização”. Tal empreendimento ganha força no início da década de cinquenta, 

após desinsetização da localidade levada a cabo pelo governo Dutra (1946-51). Essa primeira 

iniciativa, percussora do que viria a se tornar um dos maiores projetos de irrigação do mundo 

(Projeto Jaíba), destinava-se ao assentamento de 200 famílias da região por meio do então 

Instituto Nacional de Imigração e Colonização (INIC). Tal experiência, que pode ser tomada 

como primeira iniciativa de regularização fundiária voltada a pequenos produtores não 

encontra êxito, uma vez que o objetivo de estabelecer uma agricultura comercial assentada na 

ascendente perspectiva desenvolvimentista cepalina fracassa frente ao isolamento geográfico 

e a falta de incentivo enfrentada pelos colonos que exerciam a posse em terrenos de 25 a 30 

hectares, redundando na reprodução do mesmo modelo de “agricultura de subsistência da 

região articulada  em torno do extrativismo” (Araújo, 1999, p.151). Assumindo as atribuições 

do INIC no estado, a Ruralminas dá inicio a um projeto piloto de irrigação envolvendo 35 

famílias em 200 hectares conhecido como Projeto Mocambinho. (Araújo, 1999, p.152). Nas 

palavras da Liga: 

O terceiro passo da ofensiva do estado burguês-latifundiário foi a 
intervenção direta através dos Grandes Projetos de Irrigação, principalmente 
o Gorutuba e o Jaíba. Tendo à frente o estado (CODEVASF) como testa de 
ferro dos interesses do imperialismo japonês, milhões e milhões foram 
“emprestados” em operações casadas (tudo foi comprado de empresas 
japonesas), compenses nativos e populações ribeirinhas foram expulsas de 
suas terra, e o controle da água dos principais rios foi para as mãos do 
imperialismo. (LCP, 2001b, p.09) 
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Com o golpe civil-militar de 1964 e o incremento da inversão de capitais 

monopolistas transnacionais, principalmente estadunidenses na agricultura brasileira, no que 

ficou conhecido como “revolução verde”, o projeto modernizador da agricultura no país 

ganha um viés cada vez mais abertamente voltada ao atendimento das demandas 

internacionais do “mercado”. No Norte de Minas, as experiências anteriores de colonização e 

irrigação levados a cabo na região da Mata da Jhayba dão origem ao Projeto Jaíba, criado no 

ano de 1971 por meio da intervenção direta do governo federal e a orientação estrita da 

instituição americana “Bureau ofReclamation”, contemplando, inicialmente, 230 mil hectares, 

sendo desses 100.000 destinados para irrigação que utilizaria, principalmente, as aguas do rio 

São Francisco (RODRIGUES, 1998). Para Araújo (2009, p.153) o projeto Jaíba se consolidou 

sob a égide de uma política desenvolvimentista, fomentado por empréstimos internacionais e 

o apoio estatal por meio da SUDENE no incentivo à atuação da iniciativa privada.  Buscando 

uma síntese dos resultados do modelo “modernizador” preconizado pelo desenvolvimentismo 

latifundista encetado durante o período militar, a Liga afirma: 

Os resultados de tudo isso foram desastrosos para os camponeses e pobres da 
região. Os latifundiários locais, endinheirados, largaram uns bois no pasto e 
foram para o fausto da cidade. As empresas levaram o dinheiro e 
equipamentos comprados para ficar na região para suas matrizes em outros 
estados. Enquanto isso, ambos devastarão a região fazendo carvão a torto e a 
direito. Os camponeses, expulsos de suas terras, foram se aninhando em 
corruptelas, onde viviam de prestar serviços por diária ou comida para os 
latifundiários. E são essas corruptelas e vilas que viraram as cidades da 
região, onde do pouco dinheiro que circula boa parte vem das aposentadorias 
miseráveis que recebem os camponeses mais belhos e de onde comem até 
três ou quatro famílias. (LCP, 2001, p.09) 
 

A questão ambiental da degradação do meio natural merece atenção especial para 

compreensão de tal concepção de “desenvolvimento”. Dentre as várias consequências para o 

meio natural decorrentes dessa desenfreada sanha latifundista o plantio de eucalipto para 

produção de carvão está entre os mais deletérios. Iniciado ainda na década de 1960, para 

atender a demanda das siderúrgicas na região central do estado, essa modalidade predatória 

tem resultado ao longo de décadas num impacto tacitamente irreversível ao meio natural, que 

vai desde a devastação da mata nativa ao esgotamento de nascentes, córregos e rios. Cabe 

ressaltar, como demonstra Costa (2017) que, mesmo gozando de incontáveis benefícios e 

facilidades para seus negócios como, por exemplo, a isenção em 50% do imposto de renda, 

muitas dessas empresas não cumpriram das regras de arrendamento e, mesmo após vencido o 

período de contrato, seguem se apropriando ilegalmente de terras públicas. Citando 

levantamento da Seapa/Ruralminas a autora informa que:  
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Na atualidade, existe o total de dezesseis (16) empresas com contratos de 
arrendamentos totalizando noventa e quatro (94) contratos, sendo que, desses 
vinte três (23) com aditivos até os anos de 2017, 2022, 2023. O restante dos 
contratos está com os prazos vencidos, aguardando definição por parte do 
Estado para a arrecadação das áreas dando-lhes nova destinação. (COSTA, 
232) 

 

Brito (2006, p.32) afirma que as áreas cedidas pela Ruralminas, por meio de 92 

contratos a 18 empresas de reflorestamento, somam mais de 240.000 hectares. Ainda segundo 

Brito (2012) o Instituto Estadual de Florestas (IEF) liberou entre 1983 a 1990 para desmate e 

carvoejamento aproximadamente 300 mil hectares de terras devolutas no Norte de Minas. 

Somado à expansão do plantio homogêneo de eucalipto e da ação de grandes mineradoras, 

temos acompanhado no Norte de Minas uma paradoxal política ambiental levada a cabo pelo 

IEF que, embora leniente aos crimes ambientais do latifúndio tem recorrido a expansão de 

pretensas reservas ambientais para justificar a expulsão de comunidades camponesas, 

particularmente àquelas localizadas às margens do Rio São Francisco. (DAYRELL, 2019).  

 

2.1.3. A luta dos posseiros de Cachoeirinha durante o regime militar 

 

O “Massacre de Cachoeirinha”, denominado pela Liga como “Heroica Resistência 

dos Posseiros de Cachoeirinha”, é um dos mais importantes acontecimentos da luta pela terra 

no Norte de Minas na contemporaneidade. Esse episódio da luta camponesa na região 

encontra-se fartamente documentado por pesquisas cientificas, dentre as quais destacamos 

Santos (1984), Monção (2009) e Souza (2017). Dada a importância desse evento e de seus 

desenlaces para a luta pela terra regionalmente e, particularmente, para a LCP, 

apresentaremos uma breve retrospectiva dos conflitos agrários envolvendo camponeses e 

latifundiários em Cachoeirinha (atual município de Verdelância). 

Acredita-se que o povoado de Cachoeirinha, atual município de Verdelândia, 

formou-se no final do século XIX, pelo povoamento inicial de negros libertos que conviviam 

junto aos indígenas Arapuás às margens do rio Verde Grande e da lagoa da Jaíba. Quando do 

massacre de 1967, estima-se que aquela comunidade existia há, pelo menos, cem anos 

(SANTOS,1984). Centenas de famílias camponesas exerciam a posse daquelas terras 

públicas, por meio da agricultura de subsistência e da criação de gados (Resistência 

Camponesa, 2000, p.12-14). Até meados do século XX, ninguém reivindicava a propriedade 

sobre aquelas terras até que, no ano de 1943, a senhora Margarida Marques Lobato, moradora 

de Montes Claros, reivindica a propriedade de 3.872 hectares que teriam sido adquiridas numa 
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espécie de “leilão” de parte da Fazenda Arapuá, que não possuía herdeiros. Em 1964, após 

aumentar no mercado da grilagem, sua pretensa propriedade para 15.183 hectares, ela a divide 

em duas glebas e vende uma delas para Sebastião Alves da Silva e Manoelito Maciel de Sales, 

que já teriam comprado, das mãos de um terceiro comprador chamado Konstantin Christoff 

Raeff17 968 hectares, todos estes negócios intermediados por João Antônio Nery, marido de 

Maria Marques Lobato (COVEMG, 2017; SANTOS, 1984) 

Poucos meses após o golpe militar de 1964, os latifundiários Sebastião Alves da 

Silva e Manoelito Maciel de Salles reivindicaram judicialmente 6.400 hectares de terras na 

região de Cachoeirinha (ou seja, mais de seis vezes a quantidade de terras que se diziam 

“proprietários” - 968 hectares - por meio de seus documentos falsos). Ainda assim, o juiz de 

Paz de São João da Ponte José Fernandes de Aguiar conhecido como “Juquinha da Ponte” 

decidiu favoravelmente aos latifundiários grileiros. A ação de despejo foi realizada no mesmo 

dia da emissão da ordem, 14 de setembro de 1964.  

“Policiais e bandos armados a mando dos latifundiários participaram do 
despejo. 32 famílias foram expulsas com violência. Três dias depois do 
despejo, os camponeses entraram com uma ação judicial para retomar suas 
terras, mas, como era de se esperar, perderam. Os camponeses, instalados ali 
há séculos, teriam que deixar suas terras. Algumas famílias decidiram 
abandonar o local, mas a maior parte permaneceu por perto e continuaram 
lutando pela posse das terras. Muitos, inclusive, retomaram suas terras, 
trabalhando durante o dia e dormindo escondidos na mata durante a noite”. 
(Resistência Camponesa, 2000, p.12)  
 

Já no ano de 1967, para expulsar as famílias de Cachoeirinha, o latifundiário 

Manoelito ofereceu 100 alqueires (cerca de 500 hectares) para o então comandante do 10º 

Batalhão da PM de Montes Claros, coronel Georgino Jorge de Souza, que também era 

advogado. Ele se encarregou das ações na justiça e da prática de todo o tipo de maldade para 

expulsar o povo. Nos dias 12, 13 e 14 de junho 1967, comandando tropas da Polícia Militar, 

sempre reforçada por vários pistoleiros, entrou na Cachoeirinha e estacionou ali a sua tropa. 

(Resistência Camponesa, 2000, p.12-14).  

Mesmo durante o período da ocupação militar, os camponeses impuseram 
uma intrépida resistência para permanecerem em suas terras, escondendo-se 
no mato durante o dia e trabalhando a noite, as famílias nunca abandonaram 
a comunidade rural. As mulheres chegaram mesmo a provocar um grande 
incêndio nos pastos plantados pelos latifundiários sobre suas roças. 
(RESISTÊNCIA CAMPONESA, 2000, P.13) 

                                                             
17

Konstantin Christoff foi um renomado médico-cirurgião geral que durante vários anos trabalhou no Hospital 
Santa Casa, em Montes Claros-MG, além de ser reconhecido nacional e internacionalmente como artista 
plástico. Nascido na Bulgária em 1923, viveu em Montes Claros desde a sua adolescência e faleceu nesta cidade 
aos 88 anos de idade, no ano de 2011. Esta “ilustre” figura, agraciou Coronel Georgino Jorge de Souza com um 
retrato a bico de pena em seu livro “Reminiscências de um Soldado de Polícia”. SOUZA, Georgino Jorge de. 
Reminiscências de um soldado de polícia. Montes Claros: Gráfica Silveira, 1996. 
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Pesquisas científicas e relatórios oficiais sobre os crimes cometidos durante o 

regime militar afirmam que mais de sessenta crianças morreram de inanição e um surto de 

sarampo durante a investida militar comandada pelo Coronel Georgino e, pelo menos, cinco 

camponeses teriam sido assassinados (Antonio Manso, Ursino, Juarez, Marcionilo e Martim). 

Inúmeros são os relatos de abusos, espancamentos e torturas cometidas pelas tropas da PM 

junto à pistoleiros contra os posseiros. (COVEMG, 2017; SANTOS, 1984; SOUZA, 2017; 

MONÇÃO, 2009). No final da década de 1960 as terras de Cachoeirinha já haviam sido todas 

griladas e, em poucos anos, todo o território já estava ocupado por latifúndios18.  

Em 1979, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas 

Gerais (FETAEMG) inicia o seu trabalho no Norte de Minas e funda o Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Janaúba. Logo, começam a apoiar os camponeses eencorajados, os 

camponeses de Cachoeirinha viram a oportunidade de retomar suas terras. (Resistência 

Camponesa, 2000, p.12-14) No dia 8 de abril de 1981, 79 famílias entraram numa área das 

terras e começaram a preparar uma lavoura, na ocasião dez camponeses são presos pela PM. 

No dia 31 de julho de 1982, a FETAEMG convoca um importante ato público em 

Cachoeirinha, que recebe o apoio da Pastoral Operária de Montes Claros e Comissão Pastoral 

da Terra e de vários sindicatos de Montes Claros como Metalúrgicos, Comerciários, 

Transporte Rodoviários, dos Jornalistas e dos Professores. Apesar da repressão e das 

provocações da PM e demais órgãos de repressão do regime comandados pelo DOPS, a 

manifestação reuniu mais de 1.000 pessoas. No dia 19 de setembro de 1983, 39 pessoas entre 

homens, mulheres e crianças começam a limpar uma área para plantar em duas fazendas 

vizinhas ao povoado, a Fazenda Ypiranga e a Fazenda Arapuá. No mesmo dia, por volta das 

13:30 chega a polícia de Janaúba que recolhe as ferramentas e oito camponeses tidos como 

lideranças da tomada são presos.  No outro dia cedo, enquanto a polícia ouvia os presos, cerca 

de 40 pessoas foram novamente para o serviço. Limparam mais ou menos um alqueire (cerca 

de 5 hectares) de terra. Pela tarde, chegou novamente a polícia, desta vez, foram chegando 

mais policiais que fazem o seu acampamento na fazenda Caitité, do Coronel Georgino19. 

 
                                                             
18 Os nomes apresentados das pessoas supostamente envolvidas nos esquemas de grilagem de terras públicas, 
nos crimes contra os posseiros de Cachoeirinha entre 1964 e 1967 foram obtidos a partir de relatos que constam 
em inúmeras pesquisas e que foram tomados como verdadeiros pela Comissão da Verdade do Estado de Minas 
Gerais, que versa sobre os crimes de Estado cometidos durante o regime militar (1964-1985).  
 
19 Informações obtidasdos autos do processo movido pelo coronel Georgino Jorge de Souza por contra o então 
advogado dos posseiros, Antônio Adenilson Rodrigues Veloso, por supostos crimes de calúnia e difamação. 
VARA CRIMINAL DE MONTES CLAROS, 7 de dezembro de 1981. QUEIXA-CRIME. (mimeog.) 
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Naquele momento, a luta democrática contra o regime militar tinha crescido 
muito e os milicos estavam cada vez mais enfraquecidos. O partido da 
oposição de então, o PMDB, por interesse eleitoral, começou a apoiar o povo 
da Cachoeirinha e o candidato Tancredo Neves assumiu o compromisso de 
resolver a questão se ganhasse a eleição para o governo do estado. 
(RESISTÊNCIA CAMPONESA, 2000, P.13) 

 

Essa retomada teve grande repercussão em todo o Norte de Minas. Os latifundiários 

tremem de medo e ódio. Através da Federação dos Agricultores do Estado de Minas Gerais 

(FAEMG) e do Sindicato Rural de Montes Claros representado pelo Sr. Lucas Elmo Pinheiro, 

começam a publicar matérias nos jornais da cidade com títulos como “Ruralista vê invasões 

de fazenda como atos típico de agitadores” e “O DOPS pode intervir em Cachoeirinha”20. 

Tancredo, então já no governo, encarregou a Ruralminas de resolver a questão. Aí começou 

uma nova fase da luta para o sofrido povo da Cachoeirinha. Em 06 de outubro de 1983 é 

emitido decreto de nº 23080, que “declara de utilidade pública, para desapropriação de pleno 

domínio, áreas de terras e benfeitorias situadas do distrito de Cachoeirinha, município de 

Varzelândia”. 

 

2.2. Da Liga Operário e Camponesa aLiga dos Camponeses Pobres 

 

2.2.1. Da luta dos posseiros e pequenos irrigantes surge a Liga 

 

O primeiro período da atuação da Liga no Norte de Minas, estabelecido por nossa 

cronologia entre os anos de 1995 e 1999, está diretamente relacionado a dois importantes 

eventos da história regional recente, particularmente relevantes para a questão agrária e 

fundiária: o massacre de Cachoeirinha e a implementação do projeto de irrigação Jaíba. Em 

06 de outubro de 1983, durante o governo de Tancredo Neves, é emitido decreto de nº 23080, 

que “declara de utilidade pública, para desapropriação de pleno domínio, áreas de terras e 

benfeitorias situadas do distrito de Cachoeirinha, município de Varzelândia”. No entanto, o 

decreto não sai do papel e somente após intensa mobilização dos posseiros remanescentes do 

conflito de 1967, ocorre a desapropriação de uma área equivalente a 484 hectares, dos 13.000 

hectares declarados de “utilidade pública” no decreto de Tancredo, das quais apenas 23% 

eram aproveitáveis. Somente duas fazendas foram desapropriadas no ano de 1983: a Caitité, 

                                                             
20 Matérias extraídas dos autos do processo movido pelo coronel Georgino Jorge de Souza por contra o então 
advogado dos posseiros, Antônio Adenilson Rodrigues Veloso, por supostos crimes de calúnia e difamação. 
VARA CRIMINAL DE MONTES CLAROS, 7 de dezembro de 1981. QUEIXA-CRIME. (mimeog.)  
 



61 
 

do Georgino e a União. 33 famílias foram para a Caitité, com 25 hectares cada e 45 famílias 

para a União, com apenas 6 hectares para cada família. (MONÇÃO,2009; SANTOS,1984) 

A partir desse momento, a Ruralminas é encarregada de resolver a questão. É 

quando surge a “proposta” de assentar as famílias no recém criado Projeto Jaíba.  Em 1982 

famílias ocupam a Fazenda Agrivalle e, no não seguinte, “a polícia invadiu violentamente o 

acampamento destruindo as barracas e plantações, ferindo mulheres e crianças. Um 

trabalhador desapareceu e até hoje não se esclareceu seu paradeiro” (Terra Nossa, 1996). Em 

1987, se conseguiu com intermediação do Incra que a Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), que se trocasse os mais de 2400 hectares da 

Agrivalle por 1060 hectares no Projeto Jaíba. No entanto, seguem-se anos de enrolação e o 

assentamento de 181 famílias no Projeto Jaíba só ocorre após a ocupação do Distrito Jaíba, 

promovida pela então surgida Liga Operário e Camponesa em 1995:  

Na madrugada do dia 16 de outubro passado mais de 200 pessoas ocuparam 
o pátio do escrito do Distrito de Irrigação d Projeto Jaíba em Mocambinho . 
Levando foices, enxadas, machados, facões, panelas, lonas e outras coisas 
mais, os trabalhadores chegaram para ficar e exigir o assentamento imediato 
de todas as 181 famílias. Depoisde 12 anos de enrolação o INCRA autorizou 
o assentamento de 181 famílias, restando resolver a situação de mais 31, pois 
o processo é de 212 famílias. (Terra Nossa, 1996) 
 

Para a Liga, a organização das famílias para conquista dos lotes se defrontou com 

a luta política no próprio seio do movimento camponês. Segundo o movimento,  

“é quando aparece a figura nefasta do Juarez, politiqueiro que, através do 
PMDB, (...) passou a atuar em nome das 212 famílias expulsas da 
Cachoeirinha (...)a vender vaga na lista e passou anos e anos fazendo 
negócios como um corretor” (RESISTÊNCIA CAMPONESA, 2000, p.12-
14).  
 

No entanto, essas 212 famílias eram outras e não aquelas expulsas em 1967 da 

Cachoeirinha. (RESISTÊNCIA CAMPONESA, 2000, p.12-14). A Liga, portanto, desde seu 

surgimento no Norte de Minas estava diretamente envolvida com a luta dos remanescentes 

dos posseiros de Cachoeirinha e dos pequenos irrigantes assentados no Projeto Jaíba. E é 

ainda nesse ambiente que o movimento estabelece contato com outra luta por reforma agrária 

que já vinha se dando a muitos anos, desde a década de 1980 junto aos os camponeses que 

lutavam pelas terras da Fazenda Poço da Vovó, na cidade de Jaíba. 

 

 

 

 



62 
 

2.2.2. OPoço da Vovó 

 

De forma semelhante aos camponeses de Cachoeirinha, a luta dos posseiros da 

fazenda Poço da Vovó datava ainda do período do regime militar. Segundo o relatório final da 

Comissão da Verdade em Minas Gerais (COVEMG, 2017) a fazenda “Poço da Vovó” era de 

propriedade da Universidade Federal de Viçosa, mas que nunca havia exercido a posse da 

propriedade (na época o território em que se localiza a fazenda ainda pertencia ao município 

de Monte Azul). Ainda segundo o relatório (COVEMG, 2017) desde meados ao final da 

década de 1980 várias foram as tentativas de expulsão dos posseiros por parte de diferentes 

grileiros, com o apoio e a participação do Estado, que resultaram, dentre várias violações aos 

direitos elementares das famílias, no assassinato do camponês Hermes Bispo da Silva.  

Quando a Liga Operário e Camponesa inicia o contato com a comunidade do Poço da 

Vovó, por meio de contatos com os trabalhadores que haviam participado da ocupação do 

Distrito de Irrigação do Projeto Jaíba, ainda no ano de 1995, as famílias da comunidade 

encontravam-se ainda sem qualquer solução jurídica sobre a regularização fundiária das terras 

que exerciam posse já há muitos anos. As famílias sobreviviam em condições degradantes, 

enfrentando condições de habitação e higiene precárias, tendo de andar até cinco quilômetros 

para ter acesso à água potável. No boletim intitulado “Fazenda Poço da Vovó – Jaíba- Norte 

de Minas – 16 anos de enrolação”, datado de 1996, a “Comissão de Luta do Poço da Vovó”, 

impulsionado pela Liga Operário-Camponesa, afirma:  

São mais de 60 famílias. São mais de 16 anos vivendo em barracos de lona 
preta, sem as mínimas condições, sem água para plantar. De quando em 
quando vai lá um técnico do INCRA, mas sem resolver nada. Exigimos 
solução, prá todos que na “Vovó” trabalham e produzem. Chega de 
promessas e enrolação. Exigimos o corte da terra já. (COMISSÃO DE 
LUTA DO POÇO DA VOVÓ, 1996).  
 

Nesse período, em meados do ano de 1996, por meio da mobilização das famílias 

pela referida “Comissão de Luta”, a Liga Operário e Camponesa organiza uma Escola Popular 

voltada à alfabetização de jovens e adultos, apoia a organização de uma horta coletiva e 

desenvolve uma série de trabalhos de fortalecimento da organização local dos trabalhadores e 

de formação política, que culminam na reestruturação da associação de trabalhadores rurais da 

comunidade. Até aquele momento, as famílias eram organizadas pela Fetaemg, mas as tomam 

a decisão de romper com a federação e passam a se organizar junto à Liga Operário e 

Camponesa. Como resultado deste trabalho intenso de mobilização, politização e organização, 

no ano de 1998 a comunidade do Poço da Vovó adere à proposição da Liga Operário-

Camponesa de ocupar o Incra para exigir o assentamento imediato das famílias. No ano de 



63 
 

2.000, cerca de quarenta famílias são assentadas no Poço da Vovó em Jaíba e outras cerca de 

trinta são assentadas no Projeto de Assentamento Jacaré Grande, criado a partir da 

desapropriação das fazendas Mandassaia/Tracbel/Marabá em Janaúba, juntando-se as 160 

famílias já mobilizadas pela Fetaemg (LCP, 2000).  

 

2.2.3. A“Conquista da Unidade” em Varzelândia 

 

Foi a partir do trabalho junto às famílias do Poço da Vovó que a Liga Operário-

Camponesa toma conhecimento da existência de dezenas de famílias mobilizadas em torno de 

uma tomada de terras no município de Varzelândia. Após um intenso trabalho de organização, 

no dia vinte e um de março de 1998, os camponeses organizados pela Liga Operário-

Camponesa, ocupam as fazendas “Quixaba” e “Serra D`Água” que, cerca de dois anos depois, 

resultaram no assentamento “Conquista da Unidade”, localizado nas proximidades do 

território quilombola “Brejo dos Crioulos”.21Curiosamente, nesse episódio, dois personagens 

envolvidos no “Massacre de Cachoeirinha” se reencontram no contexto da ocupação da 

fazenda Serra D`Água.  Georgino Jorge de Souza aparece então como advogado do pretenso 

proprietário e que no ano de 1967, quando ainda era coronel da ativa e comandava o décimo 

batalhão da PM em Montes Claros foi o principal responsável pelo trágico episódio que ficou 

conhecido como “Massacre de Cachoeirinha”. Outro personagem é o também advogado 

Antônio Adenilson Rodrigues Veloso que, naquele momento, figurava como advogado da 

Liga Operário e Camponesa e que, em meados da década de 1980, foi um dos advogados dos 

posseiros de Cachoeirinha, sendo, naquele período, processado por difamação pelo então 

Coronel Georgino devido a que nos autos de um dos processos para justificar a manutenção 

da posse pelos camponeses, o Dr. Adenilson Veloso retratava com detalhes os crimes 

cometidos pelo coronel Georgino e suas tropas na década de 1960 e mencionava a alcunha de 

“papagaio de carvoeira”, utilizada de forma pejorativa pelo povo de Cachoeirinha ao se 

referirem a tal ilustre figura do regime militar no Norte de Minas (Vara criminal de Montes 

Claros, 7 de dezembro de 1981. QUEIXA-CRIME).  

 

 

 

 

                                                             
21

Jornal do Norte de Minas. Liga Camponesa protesta contra decisão do juiz.  Montes Claros, 13 de maio de 
1998. 



64 
 

2.2.4. “Nova Era” em Matias Cardoso  

 

Após a ocupação das fazendas Serra D`Água e Quixaba organizada pela Liga 

Operário e Camponesa em Varzelândia, dezenas de famílias que haviam ocupado um 

latifúndio improdutivo no município de Matias Cardoso, cerca de dois meses antes, no dia 

vinte e sete de janeiro de 1998, buscam o apoio da Liga.  Interessante notar que as lideranças 

da ocupação em Matias Cardoso, nomeada como “Nova Era”, haviam participado de 

ocupações junto ao MST no Pontal do Paranapaema em São Paulo, região em que se 

concentrava a maior quantidade e os mais intensos conflitos agrários do país no período. No 

comunicado “Aos trabalhadores e ao povo de Matias Cardoso e do norte de Minas”, as 

famílias no Nova Era apoiadas pela Liga, começam afirmando que são “filhos das margens do 

São Francisco, conhecedores e conhecidos por todos” e, vislumbrando a possibilidade de dias 

melhores, declaram “à miséria, ao desemprego, à peregrinação por trabalho enquanto o mato 

cresce à nossa volta, aos humilhantes R$ 3,00 (três reais) que nos oferecem por dia e de mais 

de 10 horas de trabalho (...) Não retornaremos jamais!”. (ASSENTAMENTO NOVA ERA, 

1998) 

O nome dado ao acampamento “Nova Era” parece fazer todo sentido quando se 

percebe o entusiasmo com que relatam a nova realidade que passam vivenciar por meio da 

luta pela terra: “vimos brotar solidariedade de companheiro que junto planta, divide a comida, 

estica a lona do barraco, vimos a força de nossas mulheres, que suportam as dificuldades e as 

privações, mas que junto conosco lutam”. É como se eles reconhecessem suas capacidades, 

passassem a interpretar, valorizar de outra maneira, sua luta, sua vida e seus próprios 

costumes que, de diferentes maneiras, sempre foram marcados pelo trabalho e pela 

solidariedade. É como se, naqueles primeiros dias de acampamento, suas qualidades positivas 

encontravam-se condensadas com a força de uma verdade irrefutável. Descobridores dessa 

fortaleza aqueles camponeses, muitas vezes, obrigados se resignar diante injustiças e mesmo 

abaixar a cabeça para humilhações, se pronunciam altivos e em tom desafiador.  

Das autoridades governamentais, exigimos: não neguem o que nos pertence. 
Não tentem impedir que nossos filhos estudem e se alimentem, por 
acompanharem seus pais que se casaram de suas promessas falsas. 
(ASSENTAMENTO NOVA ERA, 1998) 
 

Ao mesmo tempo, começam expressar sua identidade de classe, ligar sua luta ao 

interesse mais amplo do conjunto dos pobres e trabalhadores:  
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Aos que trabalham e vivem honestamente, que estão cansados de tanta 
sujeira e querem justiça, lhes chamamos: NOS APOIEM, juntem-se a nós. A 
vitória do Assentamento Nova Era será a vitória de todos. 
(ASSENTAMENTO NOVA ERA, 1998) 

 

Junto às famílias do Nova Era, a Liga começa enfrentar um problema que será 

constante em toda sua trajetória, que é a utilização do discurso da preservação do meio 

ambiente para a criminalização da luta pela terra e da produção camponesa. No boletim 

intitulado “Ief decreta fone em Matias Cardoso – ou todos botam eles para correr ou eles 

acabam com a cidade”,de 1999, o movimento diz:  

 

No apagar das luzes, no final do seu governo, Eduardo Azeredo, com seus 
IEF`s, Copam`s e outros órgãos, toda canalha falsa ambientalista, decretou 
que 1/3 de Matias Cardoso virasse Parque ou Área de Preservação 
Ambiental. Acabaram com a cidade. (ACAMPAMENTO NOVA ERA, 
1999) 

 

Ameaçados de expulsão junto à comunidade ribeirinha vizinha “Pau Preto”, o 

movimento afirma que estão sendo impedidos de trabalhar, atacados, “por ordem dos 

japoneses, que exigiram nossas terras como reservas para financiar o Jaíba II” (Acampamento 

Nova Era, 1999).  Um dos argumentos utilizados para comprovar como a preocupação do 

governo não é com o meio ambiente, mas com os interesses latifundistas do agronegócio, é 

que enquanto não poupariam recursos para as ações fiscalizatórias, repressivas e multam os 

pequenos não gastariam “Nenhum tostão para incentivar a produção, assentar famílias, 

substituir os métodos que prejudicam a natureza por outros que não prejudicam”.  

Um dos principais motivos utilizados pelos órgãos ambientais contra os 

camponeses seria a produção de carvão vegetal, mas os camponeses defendem publicamente 

seu direito de fazê-lo, afirmando ser essa uma atividade destinada combater a miséria que os 

assola:  

O governo não dá nada, só multa. As cestas básicas, e nem todos recebem, 
são miseráveis, não duram uma semana; os remédios quase nunca têm. 
Serviço não acha, tudo parado. É o carvão mesmo que mata a fome, 
enquanto as águas não vem. (Acampamento Nova Era, 1999) 
 

Não seria, portanto, uma escolha dos camponeses, recorrer aos fornos, mas a 

imperiosa necessidade pela sobrevivência, mas os camponeses não ficam nisso, questionam o 

caráter dúbio das políticas ambientais: “Quem picou pau e destruiu essa terra? (...). Ou o 

desmate absurdo que o estado fez e faz no Mocambinho, para cobrar dos irrigantes pobres 

mais de R$ 300,00 de água e luz por mês?”. Sobre as tentativas de expulsão dos camponeses 

para criação da Area de Preservação Ambiental que incidiria sobre o território onde se 
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encontravam as famílias, os camponeses, nesse mesmo boletim,citam parte de um relatório do 

próprio IEF de agosto de 1999: “o decreto de criação da APA prevê a promoção de práticas 

agrícolas e pecuárias no seu interior desde que previstas no plano de manejo”.  

 

2.2.5. “Novo Plano” em Manga 

 

Logo quando do início da atuação da Liga junto às famílias do Nova Era, outros 

camponeses, do munícipio vizinho de Manga que haviam ocupado a fazenda Beirada, também 

procuram à Liga para pedir apoio. Em nota intitulada “Nota do Acampamento Novo Plano 

sobre as denúncias de “campo de treinamento de guerrilha” da Liga Operário e Camponesa 

nas nossas terras” a “Comissão Representativa do Acampamento Novo Plano” relata sobre 

como se deu o contato das famílias com a Liga. 

Os camponeses teriam procurado o movimento em dezembro de 1998, após 

receberem liminar de reintegração de posse favorável ao latifúndio que previa a saída das 

famílias num prazo de dez dias. Os camponeses relatam que eram constantemente acossados 

pela Polícia Florestal que “de helicóptero, chegaram tão perto que as árvores que nos 

protegiam dobraram. Policiais e pistoleiros amedrontavam todos que de nós se 

aproximavam”. Informam que a liminar foi cumprida e que, logo após, com o apoio da Liga, 

“fizemos   outro boletim, contratamos um bom advogado, embargamos a liminar, voltamos 

para a Beirada”. Os camponeses respondiam com moral elevada as graves calúnias e 

acusações que eram alvo: “de repente, viramos gente de novo; os pobres pisados e humilhados 

ganharam voz nos boletins. A força da verdade intimidou nossos detratores” (Comissão 

Representativa do Acampamento Novo Plano.  

Na época, a Liga enfrentava um período de intensa repressão,em função da grande 

repercussão de uma das principais ações do movimento, uma ocupação urbana no município 

de Betim - região metropolitana de Belo Horizonte – em que dois operários foram 

assassinados pela polícia durante a resistência à reintegração de posse a mando da prefeitura, 

então sob a administração de Jésus Lima/PT. Nesse período, houve uma intensa campanha 

encabeçada pelo monopólio de imprensa, que buscava incriminar o movimento como uma 

organização “maoísta”, “subversiva” e “guerrilheira”, como fica evidente na matéria da 

revista Istoé de doze de maio de 1999:  

Era só o que faltava! Liga Operária e Camponesa treina homens armados em 
vários pontos do País e já prepara atos violentos para desestabilizar o 
governo. Abaixo o imperialismo norte-americano! Viva o marxismo-
leninismo/ Mao vive! Ousar lutar, ousar vencer! Com o povo e a força das 



67 
 

armas vamos chegar até a vitória final! Não se trata de um relato das 
guerrilhas dos anos 60. Nem de um discurso adotado em algum recanto 
longínquo do Peru, onde ainda persistem resquícios do temível Sendero 
Luminoso. (RODRIGUES, Alan; VILLAMÉA, 1999) 
 

Após a aguerrida resistência pelo direito a moradia e uma longa disputa judicial, 

as famílias de Betim conseguem um terreno nas proximidades do antigo acampamento, que 

hoje é um bairro e manteve o nome “Bandeira Vermelha”. Mas, no influxo da repressão 

aquela tomada de terras para construção de moradias em Betim e da ação deletéria dos 

monopólios de imprensa, a Policia Federal coordena uma grande operação repressiva movida 

pelas policias militares e civis em todas as regiões de atuação do movimento.  No Norte de 

Minas, uma verdadeira operação de guerra é montada contra os acampamentos “Novo Plano” 

em Manga e “Nova Era” em Matias Cardoso. Para ilustrar tais circunstancia, transcrevemos 

trechos da nota à imprensa, assinada pela Liga Operária e Camponesa divulgada a partir de 

Belo Horizonte na data de 30 de junho de 1999: 

Enfim, revelou-se o verdadeiro sentido das falsas denúncias de que o 
Acampamento Novo Plano seria fachada para treinamento de guerrilha da 
Liga Operário e Camponesa: justificar a violência contra os pobres, 
trabalhadores e camponeses que miseravelmente lutam para fugir da fome e 
da pobreza. Dada a senha e desatada a repressão, nem importância tiveram 
as declarações do próprio Delegado da Polícia Federal, que durante mais de 
um mês, várias diligências, vôos de helicóptero, detector de metais, etc, 
afirmou não haver menor indício de guerrilhas ou armas na região, onde só 
havia encontrado camponeses pobres e miseráveis (Liga Operária e 
Camponesa, 1999).    
 

Os camponeses seguiram resistindo e retomaram as terras da fazenda Beirada, 

enfrentando ataques de pistoleiros, perseguições e difamações junto à Liga conquistaram o 

reconhecimento de seu direito a terra pelo Estado e foram posteriormente assentadas em três 

fazendas adjacentes à Beirada, vitória política que encheu de ânimo de camponeses em 

diferentes localidades.  

 

2.5.6. Prossegue a luta dos irrigantes do Projeto Jaíba 

 

A expansão territorial inicial do movimento não fez com que se afastasse do 

Projeto Jaíba. A Liga continuava num persistente trabalho de mobilização, politização e 

organização dos camponeses pobres, principalmente dos pequenos irrigantes do projeto. No 

seu boletim “Terra Nossa” de quinze de agosto de 1997 a Liga relata a luta de sessenta 

famílias que ocuparam uma área no Mocambinho. Segundo o movimento, eram trabalhadores 

e parentes de irrigantes, que viviam em situação miserável, “trabalhando por diárias e meias, 



68 
 

muitas vezes em barracos de lona preta” onde “o governo diz que é o maior Projeto de 

Irrigação da América Latina”. Segundo a Liga, “o ditador de plantão do Mocambinho, que 

gosta de ser chamado de “Doutor Landi22”, “chamou logo a polícia para ameaçar e dispersar 

os trabalhadores”. A Liga denuncia que os lotes do Mocambinho, “que deveriam ser da 

Reforma Agrária, estão sendo desviados para os empresários”. Quarenta e cinco dessas 

sessenta famílias foram para a cidade Jaíba e montaram acampamento atrás da Igreja. Em 

audiência com representante do governo , João Mares Guia, que, seria “irmão de um dos mais 

ricos latifundiários do Norte de Minas (...) e “chegou arrogante, ameaçou os trabalhadores e 

prometeu, em três meses, comprar terras legalizadas, com água e luz, para assentar as famílias 

acampadas”. Em seu boletim a Liga denunciou essa promessa como uma tentativa de “enrolar 

o povo”, pois, segundo o movimento “As terras do Mocambinho têm água, luz e documento. 

Já são do governo, ou melhor, do estado, do povo!” (Terra Nossa, 1997) 

No primeiro semestre de 1999, por meio do panfleto “Cresce a união e força dos 

irrigantes pobres do Mocambinho. O cativeiro vai acabar!”aComissão de Luta dos Irrigantes 

realizam um balanço das atividades realizadas ao longo dos últimos dois anos junto aos 

irrigantes. Exaltando os avanços alçandos, a Comissão conclama os trabalhadores 

aumentarem sua mobilização e organização. Informando que o movimento teria cumprido as 

decisões da maior assembleia até realizada pelos pequenos irrigantes, “mais de 300 

companheiras e companheiros”, o boletim relata a participação na reunião com técnicos do 

governo, onde teriam feito “prevalecer a verdade”, por meio de suas “Bandeiras vermelhas da 

Liga, cartazes, músicas, união, determinação, e as palavras da companheira que nos 

representou”23 (CLIM, 1999) 

Num claro esforço de demonstrar a força da união e luta dos camponeses e da 

necessidade da persistência, o boletim retoma as atividades realizadas até aquele momento, 

representado como um novo estágio da luta reivindicativa dos irrigantes: “nosso movimento 

começou com distribuição de boletins envolvendo dezenas de companheiros e companheiras, 

passou por reuniões em quase todas as áreas, assembléias”, prosseguindo afirmando que as 

promessas e compromissos firmados junto à administrado do projeto, representada pelo 

Distrito de Irrigação, “é só saíram do papel é só essa união que pode garantir” (CLIM, 1999). 

Nesse mesmo boletim, o movimento afirma que “estão dizendo que quinta-feira vem aqui no 

Projeto uma Comissão de Deputados. Vamos todos lá, levar-lhes nossas reivindicações, (...) a 

                                                             
22

Carlos Antônio Landi Pereira, então gerente do projeto Jaíba. 
23

A “companheira” a que se faz referência nessa citação é Elzita Rodrigues, liderança histórica da LCP falecida 
em 2011 cuja breve biografia será apresentada no terceiro e último capítulo do presente trabalho. 



69 
 

urgência de soluções imediatas”. Os camponeses tiveram na referida reunião junto aos 

deputados (CLIM, 1999c)e, na medida em que a mobilização se ampliava e os problemas 

enfrentados pelos irrigantes não eram resolvidos, mas, agravados, os mesmos ampliam suas 

denúncias e passam exigir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o Projeto 

Jaíba. Os irrigantes expressam suas demandas e indignações, afirmando no título de um de 

seus boletins em 1999 “Mocambinho afundou de vez. Corrupção, escândalos, cativeiro, 

miséria e abandono” (CLIM, 1999a). Nesse boletim os camponeses afirmam: 

Salários de marajá; monopólio e negociatas nas compras de mudas; 
chantagens contra os irrigantes orquestradas pelo Distrito/Plena/Banco; 
desvio de contratos de produção de sementes para os empresários; corrupção 
eleitoral; aumento das contas de água e luz; boicote aos produtores que 
lutam para produzir e vender sem passar pela direção do Distrito; a morte 
das mudas compradas a preço de ouro nos laboratórios indicados e impostos 
pelo Distrito; a Loja do Produtor no Ceasa lucrando com o prejuízo do 
pequeno irrigante, o distrito como principal atravessador, enfim, tudo isso 
tem que ser apurado e barrado. Vamos exigir que os deputados façam uma 
CPI no Projeto Jaíba. Onde foi parar os R$ 400.000,00 do Banco Mundial, o 
dinheiro da etapa II? (CLIM, 1999a) 
 

No último registro que temos dessa luta dos irrigantes dirigida pela Liga no 

Projeto Jaíba no final da década de 1990, o boletim “A Luta Continua!”, de julho de 1999, o 

movimento prossegue fazendo um balanço positivo das mobilizações, apontando as 

conquistas políticas alcançadas como o aspecto principal, mas chamando atenção para as 

manobras do Estado no sentido de tornar letra morta suas reivindicações. Para o movimento, a 

principal vitória daquelas mobilizações era política, pois, “pela primeira vez em muitos anos, 

a luta dos irrigantes fincou pé no Mocambinho” e "conseguimos romper o cerco que a 

CODEVASF fazia para calar os irrigantes pobres, e vender Brasil afora a falsa idéia de que o 

Jaíba era uma maravilha” (CLIM, 199b). No entendimento da Liga, 

 
desmascarando os oportunistas e politiqueiros”, (...) impedimos que, como 
aconteceu antes, a luta por melhores condições de vida e trabalho acabasse 
ou parasse, depois de o Distrito liberar vantagens e financiamentos e projetos 
para uns cinco ou seis que diziam nos representar, ao mesmo tempo que 
reprimia e tentava inviabilizar os companheiros que não se vendiam nem se 
calavam. (CLIM, 1999a) 

 

Essas teriam sido as formas por meio das quais a direção do Distrito teria 

conseguido até aquele momento inviabilizar a organização independente dos irrigantes para a 

conquista e defesa de direitos fundamentais: a repressão, a coação e a cooptação. Por esse 

motivo, a Liga alerta os irrigantes seguirem vigilantes com as artimanhas que ainda poderiam 

ser utilizadas para “melar” o movimento. Logo, denuncia que, devido à forte resistência 
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imposta pelos trabalhadores,  a Codevasf junto ao Distrito estariam manobrando, dizendo que 

“vão dar o que estamos cobrando porque são bonzinhos, criaram até um movimento “pró-

Jaíba”. Buscando demonstrar como seriam falaciosos esses argumentos a Liga relembra os 

camponeses como “No dia vinte e quatro de junho, para receber os irrigantes que iriam cobrar 

respostas concretas, a direção do distrito chamou mais de setenta policiais militares”. 

Afirmando se tratar de uma provocação que buscava provocar o confronto e reverter a opinião 

pública alcançada pelo movimento e fazendo coro com os discursos de criminalização que 

reverberam no monopólio de imprensa contra a luta dos camponeses em geral e da Liga 

Operário e Camponesa particularmente, afirma em tom irônico: “covardes, ficaram 

desmoralizados, aqui ninguém é bobo, percebemos que armavam provocação, fomos cobrar 

com comissão pequena”. Concluindo que “não vão ter paz um dia sequer enquanto um 

irrigante que seja continue passando dificuldade, vítima do cativeiro e da política criminosa 

do governo” (CLIM, 1999b). 

 

2.2.7. O I Congresso da LCP e o início da vitória em Cachoeirinha 

 

O ano de 2000 marca uma virada na organização do movimento no Norte de 

Minas. A Liga dos Camponeses Pobres toma como uma das mais importantes decisões de seu 

Congresso de fundação realizado em 2.000 na cidade de Janaúba a decisão de retomar as 

terras dos posseiros de Cachoeirinha. Já no dia oito de maio deste mesmo ano, 100 famílias 

tomaram a fazenda Ypiranga, criando o Acampamento Vitória.  (RESISTÊNCIA 

CAMPONESA, 2000, P.09). A retomada do latifúndio Ypiranga representou um marco na 

luta pela terra em toda essa região e foi o grande impulsionador de dezenas de novas tomadas 

de terras nos anos seguintes. Os camponeses da Comunidade Vitória realizaram por conta 

própria o Corte Popular, dividindo os lotes entre as famílias. Hoje, os camponeses plantam e 

colhem diversos produtos, além de produzirem carne, leite e outros mantimentos que 

abastecem o comércio de Cachoeirinha e municípios vizinhos. Vivem em casas de alvenaria, 

transitam em estradas construídas por eles mesmos, construíram reservatórios de água, 

conquistaram luz elétrica e toda espécie de benfeitorias para a comunidade. (COMITÊ DE 

APOIO, 2013). 

O latifúndio nunca admitiu a retomada das terras pelos camponeses da 

Cachoeirinha. Desde aquele período, pistoleiros a mando dos latifundiários agem 

impunemente à luz do dia ameaçando e atacando o Vitória e outras áreas retomadas pelos 

camponeses nos últimos anos. Particularmente nos primeiros dois anos após a ocupação, os 



71 
 

camponeses denunciaram, por meio de panfletos e jornais, os constantes ataques de pistoleiros 

que, segundo a Liga, seriam acobertados pelos policiais militares da região, contra o 

acampamento. No boletim intitulado “Novo ataque dos pistoleiros do Djalma é desespero dos 

derrotados”, sem data, mas publicado entre os anos de 2000 e 2002, os camponeses afirmam 

que “atirando e jogando pedras nos barracos, por diversas vezes, entre as 22 e 23 horas desta 

Quinta feira, colocaram em risco a vida de mulheres e crianças”. Em outro boletim, também, 

sem data, os camponeses afirmam “o Acampamento Vitória botou para correr os capangas e 

pistoleiros do latifundiário Djalminha” (VITÓRIA, 2000/2002). 

Os camponeses denunciam também, nesse mesmo período, a conivência da 

polícia local com as arbitrariedades cometidas por indivíduos e grupos paramilitares 

financiados pelo latifúndio na região. Em uma das denúncias os camponeses relatam que o 

então chefe da pistolagem na cidade, identificado como “Alexandre”, teria revistado um 

morador do acampamento em frente aos policiais, acusando-o de roubo. Contam ainda que 

“enquanto fazia compras num mercado da cidade, outro companheiro do acampamento foi 

detido, preso e algemado, pois o covarde Alexandre alertara os policiais que o mesmo era 

pistoleiro e estava armado”, mas que com o camponês só foi encontrado um canivete, “para 

enrolar fumo e se defender”. Nesse panfleto que, provavelmente, deve ter tido bastante 

repercussão à época, dado o clima de tensão que permeava a cidade, a Liga indagava: “Ora, 

quem anda armado e rouba em Cachoeirinha?” Acusando o chefe da pistolagem Alexandre e 

seus comparsa por uma série de crimes, desde ameaças de morte até roubo de gado, além de 

transformar a sede da fazenda Ypiranga “em bordel e prostíbulo” (VITÓRIA, 2000/2002). 

Em outro manifestado do dia primeiro de agosto de 2000 o movimento relata as 

ameaças sofridas por uma liderança estudantil de Janaúba, membro do Diretório dos 

Estudantes de Janaúba (DEJAN). Segundo afirmam os camponeses, um dos pistoleiros do 

latifundiário Djalma teria procurado a família desse jovem para dar o seguinte recado: 

“estamos avisando porque conhecemos sua família, tirem ele do Acampamento, pois nos 

próximos dois dias vai ser morto junto com outros três da Liga”. Esse estudante havia sido 

visto pelos pistoleiros, dias antes, enquanto acompanhava uma delegação de “estudantes de 

medicina, fisioterapia, letras, história, engenharia, etc., além de companheiros secundaristas, 

de várias regiões do estado e do país”, que prestavam solidariedade ao Acampamento Vitória 

(LCP, 2000).  

Os camponeses relatam toda espécie de dificuldades enfrentadas para permanecer 

na terra, o que permite interpretar a força contida no nome do acampamento. No boletim, 

“Nada irá deter a luta dos camponeses pobres de Cachoeirinha!”, os camponeses relatam 
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como uma tempestade que caiu sobre o acampamento comprovou a determinação dos 

camponeses em luta pela terra:  

“As águas, tão esperadas, vieram de uma só vez. Alagaram o Acampamento 
Vitória. (...) Mas não se perdeu a fé, a confiança inabalável na conquista da 
terra, a decisão de permanecer custe o que custar. A natureza nos sacrificou e 
pôs à prova e, mais uma vez, homens, mulheres, crianças e jovens do 
Acampamento Vitória honraram a saga e o sangue derramado por tantos 
heroicamente resistiram e lutaram por defender e reaver as terras dos 
camponeses, roubadas pelo latifúndio em Cachoeirinha”. (LCP, 2000a)  

 

Para a Liga, não era só o tempo da natureza, o clima, que estava mudando era, 

principalmente, o tempo dos homens, os camponeses ganhando consciência da sua força e se 

organizando. “Mas os temos mudaram, não voltam atrás. Hoje tem aliança operário e 

camponesa em Cachoeirinha. (...) As dificuldades e o sofrimento de hoje, vão ser a fartura e a 

alegria de amanhã. Nós a estamos forjando” (LCP,2000a) . No poema24 que se segue, o 

morador da Comunidade Vitória, Geraldo Lageado, apresenta sua versão sobre a saga dos 

camponeses pobres de Cachoeirinha que se confunde a sua própria história e do 

Acampamento do qual tomou parte desde os primeiros dias e que hoje é uma comunidade 

próspera onde vive com sua família:  

Vou contar uma pequena história  
dos posseiros de Cachoeirinha...  
viviam todos tranquilos  
criando porco, bode e até mesmo galinha  
viviam todos em seu pedaço de chão  
criando porco, galinha e até mesmo feijão  
quando foi um belo dia  
todos levaram um susto  
que chegaram a dar um grito  
de repente, apareceu, o maldito Manoelito  
Ele chegou fazendo a maior judiação  
destruindo todos os barracão  
e queimando toda a alimentação  
de nossos irmão...  
alguns lhe perguntou: - qual a sua intenção?  
Ele respondeu, com a voz mansinha:  
- "a minha intenção é por todo mundo para correr  
e ser dono de Cachoeirinha!"  
Ficaram todos sem alimentação  
e sem nenhum tostão na gibeira  
prá acabar de completar,  
chegou o Coronel Georgino  
conhecido como Papagaio de Carvoeira  
Ele chegou protegido, com seu Batalhão  
E os posseiros protegidos com Jesus no coração  
Uns foro para a cidade e outros pra debaixo do chão  

                                                             
24

AROEIRA, (2013) Disponível em: https://anovademocracia.com.br/no-116/4918-severinos-e-amarildos 
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agora nós mandamos um recado:  
- "se Coronel Georgino viver e Manoelito aparecer  
em Cachoeirinha eles num entra mais não!”.  

 

Após a resistência da Comunidade Vitória, muitos camponeses sentiram-se 

encorajados em lutar pela retomada das terras de onde os seus antepassados foram expulsos e 

muitas tomadas de terras se espalharam por Cachoeirinha. Dezenas de acampamentos, 

assentamentos e comunidades surgiram decididas em retomar todas as 17 fazendas criadas 

artificialmente pelo roubo descarado das terras dos posseiros de Cachoeirinha. Dessas 

fazendas, seis já estão nas mãos dos camponeses, que seguem resistindo enfrentando 

provocações e repressão semelhantes aquelas vivenciadas por seus antepassados. Como 

afirma a Liga em boletim celebrativo dos dez anos da retomada da fazenda Ypiranga, quando 

da realização de solene evento na área Vitória: “parte das famílias foi para antiga Belvedere, 

hoje área Bom Sucesso. Tomamos outros latifúndios, criamos as áreas Verde Água, Modelo”. 

(LCP, 2010) 

Nem mesmo a tentativa de retirar o nome de Cachoeirinha, através da Lei 

Estadual nº12030  quando da emancipação do município, distrito de Varzelândia até 1995, foi 

capaz de apagar da memória desse combativo povo as lembranças de suas penúrias e o seu 

desejo latente de justiça. “Verdelândia” é hoje uma das cidades onde existem mais famílias 

lutando pela terra, em todo o Norte de Minas Gerais. Existem vários acampamentos e 

assentamentos como o Santa Clara, Vitória, Verde Água, Caitité, União, Boa Esperança, 

Arapuá, Arapuim, Verde Minas, Betânia, Serrana, Bom Jardim, Lagoinha, Voltada Serra, 

Bom Sucesso, Modelo e Nova Esperança (COVEMG, 2017; SOUZA, 2017; MONÇÃO, 

2009).   

 

2.3. Fortalecimento e expansão da Liga  

 

2.3.1. “Manifestação camponesa põe ordem na administração pública de Montes 

Claros”  

 

Uma grande passeata camponesa em Montes Claros, nas palavras do jornal Hoje 

em Dia: “a primeira realizada nos últimos anos em Montes Claros” (ALENCAR, 2002) é uma 

verdadeira demonstração de força da luta pela terra no Norte de Minas. Mais de mil 

camponeses, organizados em colunas desfilaram pelas ruas do principal centro político da 

região, no dia vinte e três de maio de 2002, paralisando o trânsito da área central. O incomum 
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protesto camponês gerou curiosidade e angariou apoio “as pessoas saiam de dentro das lojas, 

repartições e residências, ocupavam as calçadas congratulando-se com os manifestantes” 

(AND, 2002). 

As principais reivindicações estavam relacionadas a realização da reforma agrária, 

políticas de crédito, condições de produção, redução de taxas, condição para escoamento de 

seus produtos e uma série de demandas que foram direcionadas na forma de pauta de 

reivindicações para CODEVASF, CEMIG, IEF e Banco do Nordeste. Segundo a notícia do 

Hoje em Dia já mencionada “milhares de pessoas invadiram a sede da Superintendência 

Estadual da Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco (CODEVASF) e atearam 

fogo em papeis encontrados na recepção”. Destacamos alguns dos pontos das pautas de 

reivindicações apresentada pela Liga para os respectivos órgãos públicos. Para CODEVASF, 

os camponeses reivindicavam questões específicas ao Projeto Jaíba: “anistia de todas as 

dívidas de água, carência de 5 anos para todos os pequenos irrigantes”, o “fim da taxa de 

aluguel dos canais para criação de peixes", “água tratada em todas as áreas” e a 

“pavimentação das estradas do Projeto”. Ao IEF os trabalhadores cobravam: “cancelamento 

de todas as multas do IEF contra os camponeses pobres”, “democratização da água, com a 

destruição de todas as represas que retêm água só para os ricos” e a “elaboração de Projetos 

de Proteção Ambiental que partam do princípio de que é intocável a posse do camponês norte-

mineiro e de que a exploração do pequeno camponês não é predatória”. Enquanto, ao Banco 

do Nordeste: “fim da burocracia na concessão de empréstimos bancários aos camponeses com 

pouca terra ou sem documento de propriedade”; “anistia de todas as dívidas de pequenos e 

médios camponeses”. “Entrega aos camponeses pobres de todos os latifúndios que pegaram 

dinheiro no Banco a juros baixos e desviaram os recursos ara fazendas em outras regiões fora 

da área da seca ou não pagaram; Indenização das percas com a seca” (LCP, 2002). 

Como pode se perceber, as reivindicações dos camponeses eram bastante 

“razoáveis”, em sua maioria tratavam de necessidades prementes para sua permanência na 

terra, à viabilidade econômica de seus pequenos empreendimentos agrícolas e para assegurar 

a reprodução de seu modo de vida. Sobre as reivindicações dirigidas à CODEVASF é 

interessante notar como são, no fundamental, as mesmas demandas pelas quais os camponeses 

vinham lutando, pelo menos, desde 1997, como narramos em tópico anterior. E o mesmo é 

possível dizer sobre àquelas encaminhadas ao IEF e ao Banco do Nordeste, com ênfase para a 

última, que diz respeito a desapropriação das grandes fazendas que se beneficiaram, ilícita ou 
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imoralmente, dos créditos concedidos pela SUDENE para o “combate à seca”.25O protesto 

camponês de 2002 trouxe à tona problemas que perpassam toda a história recente do Norte de 

Minas e seguiam (em sua maioria seguem) sem solução e, nesse sentido, não trouxe nenhuma 

surpresa, nada de novo. A novidade era a própria existência do protesto, aqueles sempre 

pisados e enganados chegaram em Montes Claros de cabeça erguida, não pediram licença 

para falar, se impuseram pela insuspeita força de sua organização.  Parando o centro e 

invadindo a sede da CODEVASF não havia como os ignorar, se fizeram ver e ouvir!  

 

2.3.2. Novo Pontal do Paranapanema?  

 

A demonstração realizada pelo movimento camponês em maio de 2002 seria 

apenas a ponta do iceberg. Nos primeiros anos da década de 2000, as notícias veiculadas por 

jornais regionais e estaduais com declarações e mesmo ameaça de representantes ruralistas 

sobre os “perigos” das “invasões” promovidas pela Liga, em diferentes momentos qualificada 

pejorativamente como “braço” ou “ramificação” da "LOC”. Essas declarações dos 

latifundistas e seus acólitos são demonstrações eloqüentes da magnitude que os conflitos 

agrários vão alcançado no Norte de Minas, da urgência das políticas de democratização do 

acesso à terra, da crescente capacidade de mobilização do campesinato e do fortalecimento 

político da Liga. Como é possível verificar pelas seguintes manchetes veiculadas na imprensa 

escrita, regional e estadual, entre os anos de 2002 e 2003, extraídas do arquivo da Liga: 

“Barril de pólvora prestes a explodir” (ALENCAR, 2002), “Norte pode virar novo “pontal” de 

invasões” (JORNAL DE NOTÍCIAS, 2002), “A ilegalidade será respondida com ilegalidade” 

(Hoje em Dia, 2003), “Fazendeiros fazem “terrorismo”, diz diretor do Iter” (ALENCAR, 

2002A)  e “Ruralista quer vender terras ao Governo” (HOJE EM DIA, 2002). No início de 

2003, no dia em que tomaria posse como presidente da Sociedade Rural de Montes Claros, 

principal organização política dos “ruralistas” no Norte de Minas, Alexandre Antônio de 

Miranda Viana, em entrevista publicada ao jornal da capital do estado, Hoje em Dia, no 

diavinte e sete de fevereiro de 2003 declara:  

“Temos informação de que a Fazenda Rio Verde é produtiva, com criação de 
gado e até um pivô central na produção das pastagens. Isso é tecnologia de 
ponta e agora eles invadem a área só pelo prazer. Fomos informados de que 
novas invasões ocorrerão na área de Jaíba e, por isso, estamos alertando que 
a ilegalidade será respondida com a ilegalidade. Não toleraremos este tipo de 

                                                             
25Para saber mais a respeito ver: OLIVEIRA, Marcos Fábio Martins de. O processo de formação e 
desenvolvimento de Montes Claros e da Área Mineira da SUDENE. In: __________; RODRIGUES, Luciene 
(Orgs.). Formação social e econômica do norte de Minas.Montes Claros: Unimontes, 2000. 
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coisa” (...). “Se a Justiça mandar e a policia não cumprir, nós faremos 
cumprir a ordem judicial, formando uma milícia armada” (Hoje em Dia, 
2002). 
 

Nessa mesma matéria, um dos coordenadores da Liga, que se identificou apenas 

como Manoel26, por telefone, falou ao Hoje em Dia, que a fazenda havia sido ocupada pela 

Liga porque estaria “em vias de ser tomada por um banco em cobrança a uma dívida”. O 

jornal transcreve os argumentos apresentados pelo camponês da seguinte maneira:   

“O pequeno produtor, quando deve ao banco, falta morrer com as pressões. 
Os grandes pegam o dinheiro e depois se recusam a pagar. A ocupação foi 
realizada após levantarmos o histórico dela” (Hoje em Dia, 2002). 

 

Manoel teria afirmado ainda, existir cerca de quarenta ocupações da Liga na região. As 

ameaças de Alexandre Viana sobre a Fazenda Rio Verde se cumpriram, como demonstra 

denúncia veiculada pela Liga no dia três de março de 2003:  

Na tarde do dia 03/03/2003, segunda-feira, latifundiários, policiais e 
pistoleiros, em grande número, queimaram os barracos, espalharam roupas e 
pertences pelas estradas, mantiveram camponeses sob a mira de armas de 
grosso calibre, para expulsar as cerca de 30 famílias que haviam ocupado o 
latifúndio abandonado “Rio Verde”, em Jaíba. O latifúndio “Rio Verde” já 
devia estar nas mãos do Banco do Brasil de tanta dívida não paga. (...) As 
milícias latifundiárias vem sendo preparadas desde o ano passado pelo 
Presidente do Sindicato Nacional dos Produtores Rurais, Narciso da Rocha 
(entrevista ao Hoje em Dia 11/12/2002), pelo presidente da Sociedade Rural 
de Montes Claros, Alexandre Viana (Hoje em Dia 27/02/2003), e as ações 
violentas começaram em dezembro de 2002 quando o latifundiário Alceu 
Proença, impunimente, ateou fogo nos barracos às margens da Fazenda 
Sanharó, em Montes Claros, e atirou contra o camponês Agnelo Vieira, que 
foi hospitalizado (LCP, 2003).  
 

Em Manga, no ano seguinte, o acampamento Vanessa é alvo dos grupos 

paramilitares que passaram se alastrar pela região com a denominação de “Paz no Campo”. A 

Liga denuncia à Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos, no dia vinte e dois de julho de 

2004, uma série de ações cometidas por pistoleiros junto a polícia militar e civil, exigindo a 

libertação de dois camponeses, que teriam sido presos numa operação considerada como 

ilegal pelo movimento.  Em seu relato à promotoria o movimento afirma que mesmo o então 

superintendente do Incra, Dr. Marcos Helênio, teve de ser “escoltado” pelos camponeses após 

a realização de uma reunião junto a cerca de 1.000 camponeses na cidade de Manga, tamanho 

era o clima de tensão na cidade. (LCP,2004a)  

A raivosa reação latifundista parece estar justificada não nesta ou naquele 

“excesso” ou “ilegalidade” cometida por determinado movimento ou ocupação, mas no 

                                                             
26

Tudo indica que esse Manoel que ligou à redação do jornal é o “Professor Manoel”, importante liderança do 
movimento, falecido em 2011 e sobre o qual falaremos no terceiro e último capítulo da presente pesquisa. 
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próprio crescimento da luta pela terra na região. Segundo levantamento realizado pelo jornal 

“A Nova Democracia” junto a Vara de Conflitos Agrários de Minas Gerais, em março de 

2003, desde a criação do órgão em meados de 2002, ou seja, em menos de um ano, “das 18 

audiências relativas a conflitos pela posse da terra, 12 foram demandadas por ações de 

camponeses organizados pela Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas Gerais”. 

Somente no ano de 2002, ocorreram uma série de ocupações em torno do Projeto Jaíba 

(Lagoa do Cajueiro, Agrivale, parte da Fazenda Santa Idália, Malhadinha, Yasmine, parte da 

Fazenda Serra Azul, Serraria) e tantas outras em Matias Cardoso, Itacarambi, Januária, 

Varzelândia, Janaúba, Porteirinha e Montes Claros (AND, 2003). 

 

2.3.3. A “guerra do carvão” 

 

Em maio de 2003, toda a região em torno do Projeto Jaíba foi surpreendida por 

uma ampla operação militar. Viaturas de diferentes cidades (Belo Horizonte, Montes Claros, 

Januária, Janaúba, Salinas, etc.) com dezenas de policiais, acompanhados por agentes do IEF 

e IBAMA invadiram inúmeros acampamentos organizados pela Liga dos Camponeses Pobres 

na cidade de Jaíba e Itacarambi. Acusando os camponeses de crimes ambientais, muitos 

fornos de carvão foram destruídos, trabalhadores ameaçados e agredidos, armas de caça 

apresentadas como provas de crime, encontradas por meio de detectores de metais. Inúmeras 

blitz foram realizadas por toda a região e um clima de tensão tomou conta do em torno do 

Projeto Jaíba. A ação batizada de “Operação Cajueiro”, nome de um dos acampamentos, teve 

grande repercussão na imprensa regional e estadual e os camponeses foram apresentados 

publicamente como criminosos e os maiores inimigos do meio ambiente. Mandatos de 

reintegração de posse vencidos foram cumpridos e ataques de pistoleiros se generalizaram na 

esteira das incursões militares (AND, 2003a). 

No entendimento da Liga, estas ações teriam como pano de fundo uma resposta ao 

vertiginoso crescimento do movimento camponês de que tratamos no tópico anterior e o 

discurso de “defesa do meio ambiente” teria sido mobilizado para ganhar opinião pública para 

consecução de ações repressivas eivadas de ilegalidades e interesses econômicos 

ignominosos. Além disso, segundo o movimento, a generalização de decretos de criação de 

áreas de preservação ambiental cumpriam as exigências impostas pelo Japan Bank 

International Corporation (JBIC), financiador da Etapa II do Projeto Jaíba. (AND, 2003a) 

Confirmando as denúncias da Liga, matéria publicada em junho de 2003 pelo jornal O 

Tempo, de Belo Horizonte, se lê "Aécio espera recurso para concluir Jaíba" e "Secretariado 
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define o projeto como uma das prioridades e em julho governo pode receber R$ 30 milhões de 

banco japonês". Em outra matéria, publicada pelo jornal A Nova Democracia em julho de 

2003, um camponês acampado na Fazenda Agrivale, entre os municípios de Jaíba e Matias 

Cardoso, resume a insólita situação: "O maior latifundiário daqui é esse APA, tudo é dele!", 

mostrando sua surrada carteira de trabalho, assinada pela Ruralminas, nos entre os anos 1970 

e 1980 como “peão” da empresa na extração de carvão” (AND, 2003b). 

 

2.3.4. Bandeira Vermelha 

 

No início de 2004, a Liga volta a colocar a questão da luta pela terra no centro da 

pauta dos debates e noticiários políticos. Dessa vez, pela resistência ao cumprimento de uma 

liminar de reintegração de posse na Fazenda Guiné, em Montes Claros, no dia seis de março. 

A audaciosa ação e a grande repercussão que obteve, ampliando a projeção político do 

movimento e ensejando o apoio e solidariedade de setores sociais mais amplos no Norte de 

Minas expressa, antes de tudo, a resiliência do movimento, que acabara de enfrentar uma 

ofensiva política e militar convergente no centro principal de suas bases organizadas em torno 

do projeto Jaíba e, ao mesmo tempo, expressa a sagacidade e perspicácia de sua direção, que 

aposta nas divergências entre o recente governo federal petista e o governo do PSDB no 

governo do estado. Como vimos nos tópicos anteriores, os latifundiários, como principal força 

política organizada no Norte de Minas, não encontraram dificuldades em coordenar suas 

ações locais contra o movimento camponês simultaneamente em diferentes cidades (Manga, 

Jaíba, Matias Cardoso, Itacarambi, etc).  

Por esse motivo, seria difícil confrontar o latifúndio de forma frontal onde ele 

estava mais enraizado e o movimento era relativamente pequeno, como num determinado 

acampamento, mas a Liga poderia tomar a iniciativa e, utilizando o elemento da surpresa, 

empreender uma batalha por meio da qual pudesse concentrar esforços no sentido de desvelar 

os verdadeiros interesses encobertos nas lutas dispersas travadas pelo campesinato. O 

movimento parecia seguir o exemplo do que fez quando da ocupação dos sem-casa em Betim 

- talvez, daí a escolha pelo nome “Bandeira Vermelha” -  colocando no centro do debate 

político a questão da terra, a necessidade da reforma agrária, tão prometida ao longo de 

décadas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, então empossado. Essa parece ter sido 

uma demarcação política tanto com o Estado como com setores do movimento popular e da 

intelectualidade progressista. Nessa perspectiva, a LCP parecia buscar evidenciar que a 

questão principal seguia sendo a democratização do acesso à terra e não a seca, o meio 
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ambiente, as eleições, as cestas básicas e os projetos assistencialistas. Seria pela terra que os 

camponeses ansiavam, acima de tudo, era por ela que lutavam. Esse parece ser o 

entendimento e os objetivos perseguidos pela Liga com essa batalha.  

No boletim intitulado “Abaixo o terror policial do Estado explorador e opressor!”, 

publicado em março de 2004, logo após a reintegração de posse que tirara de forma violência 

os camponeses que, nas terras desde abril de 2002, decidiram resistir, a Liga afirma: 

“noticiários na televisão já mostravam os companheiros protestando, exibindo o milho, o 

feijão, o maxixe, o quiabo e as abóboras, o poucojá colhido e o muito a colher. A revolta dos 

camponeses se espalhou” e, explorando a expectativa com a reforma agrária que muitos ainda 

nutriam quando dos primeiros anos da administração petista: “Lula rasga suas promessas, e 

disputa com FHC quem faz mais despejos no campo”.  Menos de vinte dias após a 

reintegração de posse os camponeses voltam a ocupar a Fazenda Guiné. No boletim que a 

Liga publica logo após a reocupação o movimento afirma: exigir “nosso direito à terra, à 

moradia digna, a colher nossa roça”. Afirmando que a Polícia Militar não teria  moral para 

nos reprimir”, pois seria uma instituição corrupta, citando matéria que teria sido publicada 

pelo jornal “Hoje em Dia” que denuncia suspeita de “recursos da “caixinha” dos empresários 

e latifundiários”, o movimento acrescenta ainda que os militares ficariam  “com o dinheiro de 

toda madeira e carvão apreendidos dos pequenos” . Após exigir a presença das autoridades 

civis, Incra, Inter, Ministério Público, a Liga dos Camponeses Pobres afirma que sua decisão 

pela retomada imediata da terra se deu pelo apoio recebido pelos “trabalhadores”, 

“companheiros de outros acampamentos e assentamentos”, “professores universitários”, 

“estudantes” e “intelectuais honestos”.  

Mais uma vez, fica evidente que,para além da importante motivação imediata da 

terra, a Liga atua como movimento, possui perspectivas políticas mais amplas, atua tendo em 

vista o conjunto da situação, a curto, médio e longo prazo, possui uma tática e uma estratégia 

e, acima de tudo, coloca a política no centro de sua intervenção, leva em consideração os 

desdobramentos de suas ações na opinião pública, que busca influenciar e disputa a todo 

momento. Nesse episódio, resta evidente que a Liga compreendia a importância da luta pela 

terra não ficar isolada, num momento em que os ruralistas articulados passavam das ameaças 

à ação contra o incipiente movimento que acabava de se conformar como uma organização 

política única. Era necessário colocar o problema em toda sua gravidade e dimensão e, para 

tanto, a Bandeira Vermelha foi desfraldada como a própria bandeira da luta pela terra. 

Querendo-se ou não, todos deveriam se posicionar, o problema estava colocado a mesa e, 

nesse sentido, é reveladora a declaração do presidente do ITER – Instituto de Terras de Minas 
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Gerais, Luiz Antônio Chaves, sobre o episódio: “O Norte de Minas está pegando fogo e o ato 

de reinvasão vem demonstrar que a solução não acontece apenas com ato de decisão judicial,  

tem de buscar efetivamente as causas”. 

 

2.3.5. O IV Congresso da Liga dos Camponeses Pobres 

 

O IV Congresso da Liga realizada na cidade de Manga no ano de 2005 registra o 

avanço organizativo do movimento alcançado após uma década de lutas junto aos camponeses 

no Norte de Minas. O evento contou com a participação de aproximadamente 2.500 pessoas 

em sua plenária realizada em dezoito e dezenove de junho e dezenas de representantes eleitos 

no Encontro de Delegados que a antecedeu entre os dias treze, quatorze e quinze de maio. A 

“listagem de áreas” (LCP, 2005)  ao evento demonstra a expansão alcançada pelo movimento 

por todo o Norte de Minas. Nessa lista totalizam cinqüenta e uma áreas de atuação do 

movimento nos respectivos municípios: Manga, Montalvânia, Juvenília, Miravânia, Matias 

Cardoso, Jaíba, Itacarambi, Verdelândia, Varzelândia, Janaúba, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho 

dos Machados e Montes Claros. A tese do Congresso cujo título é “Só a Revolução Agrária 

salva os pobres e o país da ruína!”, inicia afirmando que “a concentração da propriedade da 

terra é base e origem de toda injustiça, exploração e violência praticada contra o povo pobre, 

no campo e na cidade, pelo Estado brasileiro” (LCP, 2005a).  Logo na primeira página do 

documento apresenta uma síntese sobre como a situação da questão agrária naquele período 

confirmaria seus posicionamentos políticos sobre a luta pela terra. “Lula chegou mesmo a 

dizer que, se estando no poder e se pudesse fazer só uma mudança, esta seria a Reforma 

Agrária. Mas não! Lula faz exatamente o contrário!” (LCP, 2005a). No entendimento do 

movimento, “com o fracasso da reforma agrária do PT, é que não é reforma agrária coisa 

nenhuma o que o Estado faz” para, logo, deixar evidente os fundamentos de sua crítica à 

reforma agrária da maneira como é concebida e praticada pela atual legislação agrária: 

“Desapropria meia dúzia de latifúndios, capitaliza estes latifúndios com 
indenizações milionárias, mantêm uma parcela de camponeses arruinados 
economicamente e que não têm outra saída senão vender mão de obra barata 
para os latifundiários” (LCP, 2005a).   

 

No entendimento da Liga “toda essa legislação, esse papo furado de latifúndio 

improdutivo, agronegócio, etc.,” são parte da reprodução econômica e social do latifúndio 

“com todo o seu legado de miséria e sofrimento continuado por séculos para as amplas massas 

camponesas” e que “só será varrido do nosso país se junto com ele sucumbir o Estado do qual 

é um dos seus pilares”. (LCP, 2005a) Daí a conclusão que dá título a tese do Congresso e é 
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levantada como “palavra de ordem” do movimento naquele período: “Só a Revolução Agrária 

salva os pobres e o país da ruína!” (LCP, 2005a). Relatos de três ocupações, publicadas pelo 

jornal “A Nova Democracia" nesse período, “Acampamento Nova Esperança” em Itacarambi, 

“Acampamento Renascer” em Manga e “Acampamento Trevo/Porto Agrário” em Juvenília, 

são ilustrativos quanto aos avanços alcançados na luta pela terra naquele período. Na 

reportagem “Sempre que retomamos nossa terra”, os camponeses relatam as conquistas na 

produção e na qualidade de vida alcançadas pelas mais de sessenta famílias do Acampamento 

“Nova Esperança”, por meio do Corte Popular na antiga Fazenda Malhadinha/São Francisco, 

às margens do Velho Chico, município de Itacarambi.  De propriedade alegada pelo ex-

presidente José de Alencar, o latifúndio, com quase 3.000 hectares, segundo os camponeses, 

também resultado do conhecido esquema de grilagem de terras públicas que perpassa a 

história recente do Norte de Minas e foi ocupado pelos camponeses organizados pela Liga, em 

2002. Chama atenção o relato do camponês “Orico”, que conta um pouco de sua história de 

vida, suas conquistas e sonhos (AND, 2005):   

“Estou de parabéns — responde Orico, entusiasmado quando a pergunta é 
sobre a produção. Orico, 47 anos, se alegra ao dizer que este ano vai colher 
feijão catador e de arranque, arroz, mandioca, quiabo, fava, andu, cana-de-
açúcar, abóbora, batata, melancia, banana, além de contar com a criação de 
galinha e a produção de requeijão. Só de roça — por roça se entende, no 
Norte de Minas, a plantação de milho — Orico tem três hectares prontos 
para a colheita”. 
 

Orico é da região de Verdelândia onde ocorrera a resistência dos posseiros contra o 

esquema de grilagem de terras em 1967 resultando no assassinato de cinco camponeses e na 

morte de sessenta e duas crianças por um surto de sarampo, o camponês conta que seu 

também foi preso e torturado e que as sequelas das sevícias concorreram para sua morte: “foi 

muita água no nariz, nunca mais se recuperou, vindo a falecer alguns meses depois.” 

(AND,2005)   

A Vila de Porto Agrário, localizada no município de Juvenília, município que faz 

divisa com a Bahia, é margeada pelos rios Carinhanha e São Francisco. Composta por cerca 

de 1.500 pescadores, em sua maioria negros, a vila foi radicalmente transformada depois que 

a maioria de seus moradores tomaram parte na ocupação do latifúndio 2 Rios, de 

impressionantes 15.820 hectares. Segundo relatam os camponeses à reportagem do jornal A 

Nova Democracia, publicada em outubro de 2007, a maioria das terras que compõem a 

fazenda foram griladas pelo latifundiário Nilo Coelho, importante oligarca baiano, que já foi 

governador do estado e que teria obtido a propriedade de 6.000 hectares e grilado o restante 

em negociatas escusas junto à SUNDENE e o Banco do Nordeste. Ainda segundo os 
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camponeses os latifundiários nada produziam antes dos camponeses entrarem nas terras, que 

eram utilizadas somente para obter recursos junto à bancos públicos. Essa situação obrigaria 

muitos camponeses da região a migrarem em busca de trabalho sazonal, principalmente para 

os cafezais de Patrocínio no Triângulo Mineiro e nos canaviais de Ribeirão Preto (PAULA, 

2007).  

Segundo relatam os camponeses à reportagem: “Porto Agrário entrou no mapa 

graças à luta dos camponeses” e, emocionado, afirma “Fumão”, uma das lideranças do 

acampamento “Ninguém mais pode rir de nós, ninguém mais pisa na gente, ninguém mais 

manda em nós”, contando que pouco tempo após a ocupação já possuem mais de vinte e sete 

grande hortas coletivas e construíram três portos para suas pequenas embarcações voltadas à 

pesca artesanal.  Os camponeses, no período que foi realizada a reportagem ainda lutavam 

pela desapropriação legal da fazenda e o assentamento das famílias, mas já demonstravam sua 

disposição de continuar na terra, independente dos trâmites legais. “Fumão” conta que, certa 

ocasião, um “companheiro” perguntou numa Assembleia: “E se o Incra não cortar a terra nós 

vamos perder todo o serviço?”, ao que foi respondido prontamente por uma ativista do 

Movimento Feminino Popular (MFP) que estava na plenária: “Se o Incra não cortar, a Liga 

corta! Já não cortou no Renascer? Pronto! Se o Incra não cortar, agente corta!” (PAULA, 

2007).   

A reportagem “A terra se conquista agora”, publicada em fevereiro de 2007 pelo 

jornal “A Nova Democracia”, conta como os camponeses como realizaram o “Corte Popular” 

no acampamento Renascer, na fazenda Calindó, em Manga27. O camponês Zé Pedro fala 

sobre como se deu a discussão que resultou na ocupação: “Esta terra era da MGI Minas 

Gerais Participações S/A, do governo de Minas, e estava parada, sem produzir nada. O 

latifundiário, Juarez, mantinha mais de 150 fornos de carvão queimando dia e noite na área. 

Ao todo, éramos 150 famílias e decidimos entrar”. (PAULA,2007b).   Um camponês 

apresentado como Sissi conta que a ocupação obteve grande repercussão e que não demorou 

para receber uma visita do juiz da Vara Agrária. O camponês relata, rindo, que “ o Juarez 

disse que os fornos estavam inativos há dois anos, mas quando o Procurador Geral da Vara 

Agrária foi conferir, queimou o pé nas brasas que ardiam em um dos fornos”. Na ocasião, os 

camponeses obtiveram a posse (que posteriormente foi questionada pela mesma Vara Agrária 

                                                             
27  É interessante frisar que nessa ocupação tomaram parte muitos remanescentes de quilombolas provenientes da 
comunidade Puris (COSTA FILHO, 2013).  
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e novamente ganha pelos camponeses)28. No entanto, o Incra alegava que as terras eram 

impróprias ao assentamento das famílias, o que é questionado pelo camponês Augusto, que 

diz à reportagem indignado: “Como não é propícia? — indagou o senhor Augusto -, se anos 

antes um banco liberou milhões para o financiar o empreendimento de um latifundiário na 

mesma área?” Os camponeses relatam ainda as tentativas de intimidação que foram alvo por 

parte de incursões ilegais da polícia junto à pistoleiros da região. Prossegue o senhor Augusto: 

“fizeram uma denúncia sobre a existência de fornos de carvão aqui. Veio o IEF, o Ibama com 

helicóptero e tudo mais. Eles investigaram e não encontraram nada.” O camponês continua 

afirmando, em entrevista a Paula (2007b) que cerca de uma semana depois: 

“chegaram dois ônibus da polícia, acompanhados de 10 caminhonetes. Eles 
alegaram que estavam atendendo uma denúncia sobre existência de drogas 
na área. Aqui só tem gente trabalhadora. Que droga eles estariam 
procurando? Pois eles entraram na área, tomaram motocicletas, motosserras. 
Eles chegaram na hora de uma reunião geral do acampamento e cercaram 
tudo. Arrombaram os barracos e reviraram tudo” (PAULA, 2007b). 
 

Ainda segundo matéria de Paula (2007b), após enfrentaram tantas adversidades os 

camponeses decidiram cortar as terras por conta própria, acatando proposta feita pela direção 

da Liga. Os camponeses relatam à reportagem sobre a empreitada. Após decisão da 

Assembleia Popular, foram compostas cinco comissões de trabalho: 

“1)Comissão de topografia: para cuidar das medições dos lotes e marcação dos limites; 2) 
Comissão de construções: encarregada de construir 300 marcos de cimento para demarcar 
o limite entre os lotes; 3) Comissão de abertura de picadas: esta é maior. Conta com 60 
pessoas e tem a função de abrir as picadas nas áreas limítrofes entre os lotes; 4) Comissão 
de alimentação: encarregada de preparar a alimentação das brigadas; 5) Comissão de 
apoio: responsável por conseguir apoio logístico e financeiro para a execução de todo o 
trabalho” (PAULA, 2007b). 

. 

O camponês José Pedro explica que os lotes terão trinta e três hectares, divididos 

em duas partes, trinta hectares os lotes maiores, para produção e três hectares os lotes 

menores, para moradia, construção de pocilgas, hortas, galinheiros, currais, etc. Informa 

também que “A nossa proposta é fazer um revezamento entre as equipes, para que todos 

possam trabalhar sem sobrecarregar ninguém”. Outro aspecto revelador da organização e 

força dos camponeses está na auto-sustentação do empreendimento, que é relatado pela 

                                                             
28

Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas. (LCP) Acampamento Renascer. Vergonha! Belo Horizonte, 
29 de março de 2005. “Absurda a decisão do juiz da Vara Agrária concedeu liminar de reintegração de posse 
para quem nunca a teve, conforme determina a própria lei desse Estado que só serve para aos ricos e poderosos. 
Com uma rapidez impressionante, não só tomou a nefasta decisão, como solicitou ação policial, ameaçando a 
integridade física de mais de 150 famílias camponesas e seus filhos. O magistrado não consultou o Ministério 
Público. Não solicitou laudo do INCRA, previsto em acordo”. 
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reportagem que teve acesso a um caderninho “com as anotações de todas as contribuições das 

famílias para a realização do corte da terra” (PAULA, 2007b).  

 

2.3.6. A ponte da Aliança Operário-Camponesa  

 

A construção da Ponte da Aliança Operário-Camponesa é um marco do 

amadurecimento político da Liga no Norte de Minas, expressão da profunda relação 

estabelecida pelo movimento junto ao campesinato. A construção da ponte de alvenaria e 

concreto - de quinze metros de extensão por dez metros de altura - sobre o rio Arapuim, 

ligando as cidades de Varzelândia e São João da Ponte, por meio do trabalho coletivo e 

voluntário, é exemplo de força e união dos camponeses e da capacidade de direção e 

organização da Liga. Centenas de pessoas de doze comunidades participaram do audacioso 

empreendimento: Ararúba, Nossa Senhora Aparecida, Conquista da Unidade, Brilho do Sol, 

Caxambu I e II, Modelo, Furado Seco, Orion, Limeira e São Vicente, em sua maioria 

localizadas dentro do território quilombola “Brejo dos Crioulos”. Mais de 300 homens e 

oitenta mulheres participaram na construção da obra, perfazendo mais de 1.800 dias de 

trabalho voluntário coletivo, sendo que no enchimento da cabeceira da ponte chegaram a 

participar dos trabalhos num mesmo dia mais de setenta pessoas (SILVA, 2019). 

A obra, que contou com o apoio de operários da capital do estado junto à Liga 

Operária e o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de BH e região, se ergueu 

como um monumento à aliança operário-camponesa, pilar político fundamental da Revolução 

Agrária predicada pela Liga. A ponte liga os territórios das comunidades Para Terra I 

(recentemente rebatizada pela Liga como “Área da Ponte”) e a comunidade Nossa Senhora 

Aparecida. Nessa primeira comunidade, a construção da ponte resultou na continuidade do 

trabalho de mobilização, politização e organização das famílias junto à Liga, que se 

concretizou no fortalecimento do trabalho coletivo na comunidade e no estreitamento de 

vínculos com as comunidades vizinhas. O trabalho coletivo desenvolvido durante a 

construção da ponte foi de fundamental importância para fortalecer a organização da 

comunidade e para impulsionar sua participação política na luta pela terra e a luta de classes. 

Os camponeses e quilombolas que participaram ou presenciaram a realização do trabalho 

coletivo se lembram com orgulho do trunfo que representou a edificação da obra (SILVA, 

2019). 

As trinta e cinco famílias do Para Terra I, desde a constituição da comunidade, já 

possuíam certa tradição em realizar trabalhos coletivos e uma forte solidariedade no 
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enfrentamento dos problemas cotidianos. No entanto, esta união dos trabalhadores foi sendo 

progressivamente minada, tanto pelas dificuldades de subsistência, como pelos problemas 

decorrentes da dívida coletiva assumida pela associação junto ao Banco do Nordeste por meio 

do programa Banco da Terra. Tal realidade começou a se transformar significativamente após 

a atuação da Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas e Sul da Bahia – LCP com a 

organização das famílias e comunidades vizinhas na construção da “Ponte da Aliança 

Operário-Camponesa”.  Desde então, outras iniciativas no trabalho coletivo foram retomadas 

e novas surgiram como resultado do entusiasmo da comunidade que passou a perceber a força 

de sua união e organização. Já no ano de 2008, os trabalhadores, por meio do trabalho 

coletivo, realizam uma grande plantação de milho e feijão colhendo centenas de sacas 

(SILVA, 2019). 

No ano de 2012, após intensa luta política junto ao Conselho de Desenvolvimento 

Rural Sustentável (CDMRA) do município, os camponeses conquistavam verbas provenientes 

do PCPR - Programa de Combate à Pobreza Rural para reestruturar o sistema de irrigação de 

dezessete hectares construído no ano de 2.000, alterando seu modo de funcionamento 

convencional (manual) para fixo. As verbas conquistadas junto ao PCPR, no entanto, eram 

suficientes apenas para a compra dos materiais necessários à instalação da infra-estrutura do 

novo sistema de irrigação, ficando os trabalhadores responsáveis em realizar todo o pesado 

trabalho de cavar os canais e valetas. Nesse período, apenas dezoito das trinta e cinco famílias 

aderiram a iniciativa. Em cerca de cento e vinte dias (quatro meses) ininterruptos, dezoito 

famílias realizaram o trabalho de perfurar dezessete hectares, divididos em equipes e por meio 

de uma escala de trabalho igualitária, perfazendo cerca de 2.160 dias de um duro trabalho 

braçal coletivo. Ainda na safra de 2012, as dezoito famílias iniciaram plantações individuais e 

coletivas, das mais variadas espécies de verduras, legumes e cereais (SILVA, 2019).  

Entre os anos de 2012/2013 os camponeses, por meio de sua Associação, 

estabelecem um contrato com a empresa Feltrin Sementes para produção de sementes de 

abobora e alface. Nesse período são colhidos três toneladas de sementes de abobora e mais de 

sessenta toneladas do legume que é consumida e comercializada localmente na forma de 

doces. Na ocasião, também são colhidos cerca de 1700 quilos de sementes de alface. Entre os 

anos de 2013 e 2017 os camponeses produzem e comercializam de forma coletiva cerca de 

100 toneladas de pimenta. Ainda que somente dezoito famílias tivessem participado 

ativamente do processo de implementação da irrigação no ano de 2012, desde o inicio dos 

trabalhos coletivos as famílias, que não puderam ou não quiseram inicialmente aderir a 

iniciativa foram se incorporando ao trabalho no sistema de irrigação. Diversas formas de 
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trabalho coletivo foram desenvolvidas no período, baseados no companheirismo e 

solidariedade, muitos camponeses cederam parte de suas irrigações gratuitamente para outras 

famílias e os trabalhadores trocavam dias de serviço para atender necessidades prementes de 

famílias mais próxima entre si ou àquelas que por motivos de ordem maior, como problemas 

de saúde, não podiam, temporariamente, cuidar de seus plantios (SILVA, 2019). Em 2016, os 

camponeses conseguem a ampliação de seis hectares da área irrigada e hoje todas as famílias 

possuem uma parcela integrada ao sistema de irrigação. Mais uma vez, a principal parte do 

trabalho é realizado de forma braçal e coletiva, mas, após intenso debate ocorrido em 

assembleias da associação os camponeses decidem por contratar maquinas para fazer o 

trabalho mais pesado, de arrancar arvores e furar os canais centrais do sistema. No ano de 

2018, quando completavam vinte anos das famílias nas terras, os camponeses conseguem 

quitar as dividas com o banco e, enfim, se tornam proprietários de suas terras e benfeitorias. 

Tal realização é marcada com mais uma edição da “festa da produção”, evento anualmente 

realizado pela Comunidade e que já se tornou uma das mais concorridas festividades das 

comunidades rurais de Varzelândia (SILVA, 2019). 

Segundo o jornal “Resistência Camponesa” por muitos anos a construção de uma 

ponte sobre o rio Arapuim naquela localidade foi uma necessidade dos camponeses de 

inúmeras comunidades, não raro, utilizada como moeda de troca por candidatos ligados ao 

poder latifundista local. Essa ponte seria necessária não apenas para circulação de pessoas e 

mercadorias, mas para própria integração econômica, política e cultural dentre dezenas de 

comunidades camponesas, numa região intensamente povoada, particularmente por 

remanescentes de quilombolas. O trabalho de construção da ponte da aliança operário-

camponesa foi dirigido politicamente Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas junto à 

Liga Operária e o trabalho de construção foi coordenado por operários da construção civil de 

Belo Horizonte e região metropolitana, mobilizados pelo sindicato da categoria, o “Marreta”. 

A construção da ponte da Aliança Operário-Camponesa teve grande repercussão no seio da 

própria Liga, para o movimento de luta pela terra local e regionalmente e para muitas das 

comunidades camponesas envolvidas, particularmente para a comunidade Para Terra I 

(recentemente rebatizada pela Liga junto à associação local como “área da ponte”). Essa 

comunidade destaca-se pela produção coletiva de uma imensa variedade de plantios em uma 

gleba irrigada de cerca de vinte hectares, dividida em lotes individualizados nos quais são 

realizados diversas espécies de trabalhos coletivos, que vão desde a troca de dias de trabalho e 

mutirões até o cultivo e comercialização coletiva de determinadas safras (SILVA, 2019). 
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As cerca de trinta famílias camponesas dessa comunidade são conhecidos por toda 

a região pela sua abundante e diversificada produção. A experiência da Área da Ponte é 

particularmente ilustrativa sobre essa característica já presente na cultura camponesa local 

mesmo antes da chegada da Liga, por meio de relações tradicionais como a troca de dias de 

serviço e os mutirões (SILVA, 2019). Ainda sobre o trabalho coletivo camponês é importante 

remarcar que a obra contou com a participação de inúmeras famílias provenientes de 

comunidades quilombolas, caracterizadas pela existência de marcantes formas tradicionais de 

trabalho e posses coletivas que remontam séculos, comumente associadas a práticas 

ritualísticas de profundo sincretismo religioso (COSTA, 1999) 

Parece-nos pertinente afirmar que a escolha pela construção de tal ponte naquela 

localidade, em que o sentido de coletividade já estava particularmente arraigado dentre os 

camponeses, não é obra do acaso, mas, corresponde à reafirmação deliberada de uma tradição 

por parte da Liga, tradição essa ressignificada por meio da experiência concreta dos 

camponeses na participação em uma obra que se ergue, desde o seu nascedouro, buscando 

alçar a condição de monumento29 da luta camponesa e de sua aliança com o proletariado, 

como que cristalizando em suas sólidas estruturas de aço e cimento diversas dimensões do 

ideário da Revolução Agrária preconizado pela LCP como, por exemplo, o coletivismo, a 

disciplina, a organização e a persistência.  

Em matéria de cobertura das festividades de inauguração da ponte publicada pelo 

jornal “A Nova Democracia” (PAULA, 2007c) encontramos a reprodução de trechos do 

pronunciamento de um dirigente da Liga dos Camponeses Pobres, apresentado como 

“Pedrão”. Antes de adentrarmos em seu discurso, é interessante dizer algumas palavras a 

respeito do representante da Liga. Quando proferiu aquelas palavras para um público de 

algumas centenas de camponeses, Pedrão tinha em torno de cinqüenta anos. Pequeno produtor 

no projeto Jaíba, sua vida é atravessada pelo ideário representado pela ponte.  

De origem camponesa, como tantos outros naquela época e ainda hoje, migrou 

para capital do estado, Belo Horizonte, onde se torna operário da construção civil. Pedrão 

participa do processo de reorganização do Sindicato encetado pela chapa Marreta entre os 

finais das décadas de 1970 e 1980 e, nos finais da década de 1990, retorna para o campo, 

dessa vez, para o norte de Minas, tomando parte no processo de fundação dos primeiros 

núcleos da LCP. Pode-se dizer que é um representante autentico de tal aliança entre essas 

                                                             
29“O monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação, por exemplo, os atos escritos. 
(...) uma obra comemorativa de arquitetura ou de escultura: arco de triunfo, coluna, troféu, pórtico etc.” (LE GOFF, 
1994. p.535) 
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duas classes trabalhadoras. Nesse período, era secretário geral do Sindicato dos Trabalhadores 

da Construção Civil de BH e Região (MARRETA) e ativista da Liga Operária. Obtive tais 

informações por meio do próprio Pedrão, que conheço desde o ano de 2005, quando dos meus 

primeiros contatos com a LCP, no período em que estudava Pedagogia na Universidade do 

Estado de Minas Gerais (UEMG) e participava do movimento estudantil. Lembro-me da forte 

impressão que me causou a postura de Pedrão e sua ascendência sobre as massas camponesas 

participantes do quarto congresso da LCP, realizado na cidade de Manga naquele mesmo ano 

de 2005. Mais de 5.000 pessoas participavam do evento e era Pedrão quem dirigia os 

trabalhos da mesa coordenadora da atividade. Com muita simplicidade, mas de maneira 

bastante firme, o dirigente da LCP conduzia os debates, sempre reafirmando os princípios e 

posicionamentos políticos do movimento. Com pouca instrução escolar, Pedrão é um sujeito 

meio bronco, sisudo, baixo, corpulento e meio desajeitado, que parece ter nascido e sido 

criado pelos sertões do norte de Minas. Quando da sua chegada de Belo Horizonte para o 

norte de Minas poucos se dariam conta se tratar de um operário e não de um camponês 

daquelas bandas mesmo. Quantos operários não nos parecem assim? Meio operário e meio 

camponês, não como algo hibrido, mas como a própria aparência das classes trabalhadoras 

urbanas em nosso país?  O emocionado discurso de Pedrão carrega vários elementos acerca da 

importância da construção da ponte e da própria aliança operário-camponesa para a revolução 

agrária perseguida pela LCP30. Logo no início, a construção da ponte é colocada pela Liga 

como a realização de um sonho “fundindo com concreto, com cimento, com ferro, com suor”. 

A analogia da Revolução Agrária com a Ponte da Aliança Operário-Camponesa é direta, 

incisiva e até efusiva. Os materiais físicos “concreto”, “cimento” e “ferro” se fundem ao 

“suor” despendido no trabalho de construção de uma aliança que é, simultaneamente, 

ideal/ideológica e concreta/política. A união dos camponeses com os operários não é só uma 

idéia, palavras, teoria, é, principalmente, “esperança verdadeira, de que vamos conquistar um 

mundo melhor.” 

Em seu discurso a Liga vai concatenando aspectos ideológicos e políticos que 

expressariam, para o movimento, o verdadeiro valor da obra, para além de sua importância 

econômica como infra-estrutura necessária à circulação de pessoas e mercadorias por aquelas 

localidades. Um dos elementos destacados pela Liga é o trabalho voluntário e coletivo “esta 

ponte que concluímos com trabalho voluntário, com trabalho coletivo, aonde ninguém veio 

                                                             
30 Todas as citações que se seguem compõem o mesmo discurso pronunciado por “Pedrão” na festa de 
inauguração da ponte ocorrida no dia 09 de dezembro de 2006, transcrito na matéria Inaugurada a ponte do 
povo!,publicada como matéria de capa da edição numero 33 do jornal A Nova Democracia em Fevereiro de 
2007. (PAULA, 2007c) 
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esperando cobrar depois, cada um deu uma parte tirada do seu dia”, o que na perspectiva do 

movimento condicionaria a emergência de uma determinada visão de classe pelo 

fortalecimento da união entre as pessoas e comunidades participantes da construção da ponte, 

pois, o trabalho voluntário coletivo teria sido realizado “para contribuir não somente com esta 

área, mas com toda a região”.  

Logo, o enfoque ideológico mais geral, quase filosófico e, fortemente, teleológico 

das palavras da Liga proferidas por Pedrão dá lugar a uma concretude bastante específica, 

sobretudo, quanto quais classes comporiam o campo político da revolução agrária: “esta 

realização serve para lançar a esperança de que o povo, os camponeses, os estudantes, os 

operários, enfim, os trabalhadores, podemos fazer valer a mais alta expressão da nossa luta 

que é o poder político”. Outra dimensão fundamental ao ideário da revolução contida no 

discurso da Liga é a questão da democracia, que é representado pela valorização da 

participação política dos camponeses durante a realização do pretendido monumento à luta 

pela terra. O debate político na forma de luta política, como luta de ideais e opiniões, na 

forma como é concebido teoricamente pela LCP (CLCP, 2006) é representado durante o 

discurso inaugural da ponte como um forte elemento integrador da identidade de classe que 

unifica camponeses e operários na construção da ponte.  

Esta ponte foi construída graças à mobilização, à união em torno dela, o 
debate que muitos companheiros se referiram aqui. E alguns estavam sem 
esperança, devido o bombardeio dos oportunistas, falsos defensores do povo, 
que desacreditam o povo dele mesmo. Duvidavam que seria possível!  
 

Mais ainda, para a Liga, a ponte representa reviver a confiança do povo nele 

mesmo, fazendo plasmar como verdade os mundialmente conhecidíssimos versos de uma 

canção por eles tantas vezes cantadas durante a construção da ponte: “Façamos nós com 

nossas mãos, tudo o que nos diz respeito”, assim como de outros da conhecida canção da luta 

pela terra, convertida em hino da Revolução Agrária, “conquistar a terra”, que afirma na 

primeira estrofe: “Agora nós vamos pra luta/A terra que é nossa ocupar/A terra é de quem 

trabalha/ A história não falha, nós vamos ganhar.” Para já na próxima reforçar outros 

importantes elementos que consubstanciam o balanço ideológico-político da LCP, proferido 

por um de seus dirigentes no evento solene de inauguração da obra condensados nesse mesmo 

hino à luta pela terra:“Quem gosta de nós somos nós/ E aqueles que vem nos ajudar/Por isso 

confia em quem luta/ A história não falha, nós vamos ganhar!”31 

                                                             
31“Conquistar a terra!”, canção histórica da luta pela terra, composta originalmente como “O canto do lavrador” 
por Benedicto Monteiro em 1962, adaptada por Carlos Praxedes, adotada como hino da Revolução Agrária pela 
LCP. 
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O movimento afirma: “Construímos a ponte sem um centavo de nenhum 

empresário, de nenhum ricaço. Por isto eles não estão aqui, porque eles não fazem parte da 

nossa comunidade, porque somos classes diferentes, porque somos classes opostas.” O 

trabalho é um elemento central da ética e moral cultura camponesa e um dos elementos 

fundantes da representação política da obra pela Liga em seu discurso que exalta o significado 

do empreendimento como parte da luta pela terra “A exploração nossa é a fonte da riqueza 

deles. Nossos tataravós, bisavós, avós, todos sofreram. As suas terras foram roubadas por 

estes ladrões”. 

Em entrevista concedida para essa pesquisa, Pereira32, diretor do sindicato da 

construção civil de BH, Marreta, nos apresenta um relato detalhado de todo o trabalho de 

mobilização, politização e organização envolvido na construção da ponte. Desde como surgiu 

à idéia de sua construção, o trabalho coletivo e voluntário em si, até conflitos e lutas políticas 

relacionados à concretização do empreendimento. Um primeiro aspecto que nos chama 

atenção diz respeito à relação entre teoria e prática. “Aí o professor [dirigente nacional das 

LCP`s] me procurou e até brincou comigo, se eu dava conta de fazer uma ponte. Eu falei: 

sozinho não, claro que não dou conta, mas, com um grupo de companheiros.” (DIAS, 2019). 

Pereira prossegue justamente explicando que não tem uma formação teórica/técnica para atuar 

como mestre de obras e, muito menos, como engenheiro, embora, na prática, tenha exercido 

tais funções. Ele se expressa a esse respeito nos seguintes termos: 

“Pela experiência que eu tenho no setor da construção civil, estou na 
construção civil desde de setenta e três. Então com a experiência que eu 
tinha. Nunca fui encarregado, nunca fui mestre de obras, nunca fui 
engenheiro. Mas sempre fui um pedreiro que sempre me dediquei a minha 
profissão. Aí ele [o representante da Comissão Nacional das Ligas de 
Camponeses Pobres] falou comigo que eu daria conta de fazer!” (DIAS, 
2019). 
 

Além da questão mais geral, de concepção, acerca da relação entre teoria e 

prática, resta evidente a convicção na superioridade do trabalho coletivo frente ao individual e 

a importância da questão ideológica, especificamente quanto à convicção na justeza da tarefa 

a ser realizada e na confiança na força das massas. Sobre esse último ponto, da força inventiva 

e transformadora da ação política das massas, iniciaremos a partir da breve apresentação de 

uma figura das mais emblemáticas daquele campesinato hegemonicamente preto lá das 

bandas do Brejo dos Crioulos, um dos idealizadores da Ponte da Aliança Operário-

                                                                                                                                                                                              
 
32

DIAS, Joaquim Pereira. Joaquim Pereira Dias: depoimento. [jun. 2019]. Entrevistador: David Batista Batella. 
Montes Claros. 2019. Formato MP3. Entrevista concedida ao pesquisador. 
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Camponesa, “Seu Gaspar”, então uma das pessoas mais idosas da comunidade Nossa Senhora 

Aparecida e que se juntou à Liga ainda no final da década de 1990,  período em que, no bojo 

da ocupação das fazendas Jóia e Quixaba em 1998, a Liga encampou a briga de camponeses 

posseiros como Gaspar contra grileiros na região limítrofe entre Varzelândia e São João da 

Ponte. Sobre Seu Gaspar, Pereira afirma o seguinte: “Então a ideia da ponte veio dele, ele 

procurou o Professor, contatou Professor, sentaram e conversam” (DIAS, 2019).  

Eu mesmo ouvi inúmeras vezes Gaspar narrar, em detalhes, esse encontro, quando 

foi idealizada a ponte, pena não ter registros, mas guardo vivo em minha memória, tal história 

sendo contada, pela primeira vez, para mim e mais dois estudantes de Belo Horizonte, que 

ouvimos atentamente na ampla sala de chão batido de sua casa. Seu Gaspar gostava de 

enfatizar que, na ocasião, reuniu seus vários filhos, incontáveis netos e bisnetos, para receber 

o Professor, além de sempre fazer questão de repetir da quantidade de carne e bebidas 

consumidos na memorável ocasião. Pereirinha, prossegue, afirmando que “Seu Gaspar 

quando nós passamos a conhecer mesmo, ele era uma referência na região. Negro, velho” e 

ilustrando esse fato continua “Muita gente procurava o Gaspar para poder pedir conselho, ali 

alguma coisa, conversa, entendimento, conhecimento, principalmente nas questões familiar” 

(DIAS, 2019).  

Voltando aos trabalhos de construção da ponte, Pereira relata como quando da 

rápida difusão da ideia pelo burburinho de esperanças, desconfianças e expectativa, não 

demorou para que se acirrasse o clima entre a Liga e os camponeses de um lado e, do outro, 

os poderes políticos locais, estabelecidos nas prefeituras dos dois municípios que a ponte 

pretendia reunir Varzelândia e São João da Ponte. Nas palavras dele: “Regime de 

coronelismo, né? Nós passamos um apuro no negócio, demos sorte. Demos sorte dos caras 

não ter mandado eliminar a gente, né? Porque nós estávamos praticamente tomando a 

prefeitura deles” (DIAS, 2019). Claro está “tomar a prefeitura deles” aí tem um caráter 

figurativo, uma vez que não eram pretensões relacionadas aos pleitos eleitorais àquelas 

mobilizadas pela Liga, mas, algo muito mais grave, particularmente se tratando de um 

movimento de luta pela terra bastante conhecido por aquelas redondezas e no meio de um 

vasto e densamente povoado território como o “Brejo dos Crioulos”, reivindicado por dezenas 

de comunidades remanescentes de quilombolas, inclusive, por meio da retomada de 

latifúndios.  

O que tornava o empreendimento ainda mais arriscado para ambos os prefeitos, 

eles mesmos latifundiários e sua classe? Inicialmente, a capacidade de mobilização e 

organização daqueles camponeses firmemente unificados que, já numa primeira assembleia, 
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“era mais ou menos 500 famílias”. Ainda sobre o início do trabalho de mobilização de tais 

comunidades para a construção da Ponte, diz o nosso interlocutor “umas sete ou oito 

comunidades que iam participar. Aí nós tiramos o seguinte, que ia passar na assembleia mas 

que praticamente tava tudo aprovado. Cada família ia contribuir na época com trinta conto” 

(DIAS, 2019). Tamanha era a preocupação das prefeituras de ambos municípios com o 

crescente envolvimento dos camponeses na construção da ponte que, antes ainda do início das 

obras, já estavam fortemente empenhadas em colocar empecilhos à iniciativa dos camponeses. 

Segundo Pereira “foi quando as prefeituras, as duas, tanto a de São João da Ponte como de 

Varzelândia, mandaram kombi no domingo de madrugada para tirar essas lideranças das 

comunidades, para deixar o povo só” (DIAS, 2019).  

Fracassados em seu intento de impedir a realização da assembleia e tendo em vista 

a possibilidade, cada vez mais concreta, da ideia sair do papel, ambas prefeituras, claramente, 

representando os latifundiários, não demoraram aparecer. Segundo Pereirinha “o povo lá 

nunca tinha visto uma assembléia daquele tamanho. Tinha um galpão e o galpão não coube, 

ficou gente espalhado por ali afora tudo” e continua dizendo que “tinha mais de 600 pessoas 

(...) daqui um pouco começa a chegar carro, né? Aí chega prefeito de Varzelândia, chega 

prefeito de São João da Ponte”. (DIAS, 2019). Tudo indica, no entanto, que as tentativas 

frustradas de sabotagem por parte das prefeituras não passaram desapercebidas, pelo menos, 

não para os membros ou pessoas mais próximas da Liga, que já haviam denunciado que as 

prefeituras que estariam empenhadas em “melar” o projeto da ponte. Os representantes das 

prefeituras não foram hostilizados, mas, não tendo sido sequer convidados, não foram tratados 

como a deferência comum nesse tipo de situação. Pelo relato de Pereira, como não poderia ser 

diferente, certa tensão e mesmo animosidade permeavam o ambiente da assembleia, já que 

existiam interesses conflitantes em torno de questões muito sensíveis tanto para a Liga, 

quanto para as lideranças comunitárias e para ambos prefeitos. Pereira afirma que ao ser 

questionado durante o evento por um dos representantes das prefeituras sobre qual seria o 

papel da Liga no empreendimento, teria respondido secamente “olha, a Liga não tem dinheiro. 

A Liga ela tem organização, nós vamos contribuir na parte da construção e vamos contribuir 

na questão da segurança, higiene e saúde do trabalhador” (DIAS, 2019).  

Após a deliberação pelo início da obra e tendo os prefeitos se comprometido 

fornecer os materiais necessários, os trabalhos de construção da ponte foram iniciados. Pereira 

nos relata “tiramos as comissões das comunidades. Cada comunidade dessa, nós tiramos um 

coordenador para poder participar na questão da produção”. O trabalho para construção da 

ponte era intenso, pois era necessário perfurar o solo profundamente e em proporções amplas, 
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assentar tubulões de concreto enormes, os encher com uma massa de concreto e brita, densa e 

pesada, etc. É interessante notar que a obra foi realizada num pequeno lapso de tempo por 

meio de várias equipes compostas, em média, por dez pessoas e num custo muito inferior ao 

inicialmente projetado pelas prefeituras. Sobre o êxito da construção da ponte, do ponto de 

vista estritamente técnico, Pereira nos oferece várias informações sobre a qualidade do 

trabalho desenvolvido entre junho e outubro de 2006, cinco meses, em cerca de 1800 dias de 

serviço voluntário coletivo contando cada dia de serviço prestado por cada camponês).Na 

opinião dele a obra poderia ter sido realizada em bem menos tempo, não fosse a “enrolação da 

prefeitura” na entrega dos materiais necessários à obra (DIAS, 2019). 

Outro ponto que é fundamental ressaltar a respeito da experiência é o amplo 

envolvimento das massas locais para além daqueles que trabalhavam diretamente na obra. 

Sobre o trabalho dos mais velhos, o exemplo do “Seu Gaspar” é bastante ilustrativo, Pereira 

nos conta “o Gaspar ia sempre no trabalho lá das outras equipes. Ele ia para isso, para contar 

história, contar mentira demais. Ele era muito bom em contar história.” (DIAS, 2019).  Já 

quanto à participação das mulheres, Pereira destaca que cansadas de se aterem apenas ao 

essencial trabalho essencial e imprescindível de produção de alimentos, exigiram também 

tomar parte no trabalho de construção da ponte propriamente dito. Nas palavras de nosso 

interlocutor, as mulheres o abordaram da seguinte maneira: “Ó, seu Pereira, tem o dia do 

coordenador tal, do outro tal, do outro tal, tem o da juventude e a nossa? Nós não trabalhamos 

nem um dia nessa ponte não? Não é possível!” (DIAS, 2019). 

 

2.3.7 Camponeses protestam, estudam e celebram suas conquistas 

 

No dia vinte e quatro de fevereiro, na cidade de Manga, na estrada da Beirada e na 

localidade de Justa II, a Liga denuncia que sessenta famílias camponesas teriam sido 

alvejadas por pistoleiros chefiados pelos “latifundiários Zuza, Cabral e seu filho Vinicius. Os 

camponeses se organizavam para uma nova ocupação da fazenda Beirada, que já havia sido 

ocupada pelos camponeses entre 1998 e 1999 dando origem a três assentamentos: Novo 

Plano, Três Rios e Verde Água. No comunicado em que denunciam o ataque sofrido pelas 

famílias a Liga afirma: “para Manga e cidades vizinhas o latifúndio e os latifundiários nunca 

trouxeram nada a não ser sofrimento, exploração e agiotagem sobre o povo, desmatamento e 

destruição da natureza.” As terras da fazenda Beirada são disputadas pelos camponeses não 

apenas pelo potencial produtivo de suas terras e pelo fato de estar localizada às margens dos 

rios São Francisco e Japoré. A Liga denuncia ainda que as terras que compõem a fazenda 
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foram griladas pelos latifundiários, é palco de incontáveis crimes ambientais, está cheia de 

dívidas com bancos públicos e, até mesmo, foi palco de trabalho escravo, o que foi 

comprovado pelo próprio Ministério Público e do Trabalho33 e que, por si só, já seria o 

suficiente para sua desapropriação, conforme a legislação legal34. Em matéria publicada em 

novembro de 2006, ou seja, poucos meses antes do ataque de pistoleiros denunciado pela 

Liga, Danilo Augusto, da Agência de Notícias do Planalto informa que auditores fiscais e 

promotores do Ministério Público haviam libertado libertou “142 trabalhadores e seis crianças 

que viviam em regime de escravidão na fazenda Beirada Agropecuária, no município de 

Manga (MG)”, acrescentando ainda que “Rogério Cabral Henrique [apontado pela LCP como 

um dos participante do ataque de pistoleiros] é atuado pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE)”. Frente tais arbitrariedades, ilegalidades e injustiças a Liga conclui em seu manifesto 

que “a tão falada reforma agrária do governo é promessa mentirosa e enganação. Só a 

revolução agrária vai libertar a terra do latifúndio e entregá-la para quem precisa dela para 

trabalhar e viver, trazendo progresso e paz para nossa cidade”, convocando a população 

“manifestar o repúdio a mais este crime cometido pelos exploradores do povo! (...) no dia 12 

de março, venha manifestar sua opinião em frente ao Mercado, às 9 horas.” Cerca de um anos 

após esse ataque, em janeiro de 2008, os camponeses do Assentamento Novo Plano, que 

ocuparam a fazenda Beirada em 1998, celebram dez anos da conquista das terras. No boletim 

comemorativo, os camponeses relembram o apoio recebido da Liga e “pelos companheiros e 

companheiras do Nova Era de Matias Cardoso”. Os camponeses, no manifesto assinado pela 

Liga e a associação do assentamento, relembram os caminhos e descaminhos, as dificuldades 

e felicidades ao longo desses dez anos:  “Briga dura! ordens judiciais e investidas da Polícia 

Militar; companheiros foram presos; a Policia Federal cercou o acampamento ameaçou 

companheiros” (...)  O povo da cidade nos apoiou: os camponeses, os pequenos produtores, 

estudantes, todos honestos e de bem se colocaram ao nosso lado.” 

Os camponeses reafirmam que “a legalização das terras não foi fruto da bondade 

dos latifundiários, do Incra ou desse velho Estado”. Questionando a reforma agrária que eles, 

com propriedade, colocam em aspas em seu panfleto, dizem que ela  

“faz é pagar ao latifundiário pela terra que ele explorou por tantos anos; e 
colocar os camponeses presos a um contrato de assentamento em que temos 
de prestar contas ao Incra e seus técnicos de tudo que fazemos nos lotes”.  

                                                             
33  AUGUSTO, Danilo. Ministério do Trabalho liberta 142 escravos, entre eles seis crianças, em MG.Agência de 
Notícias do Planalto, São Paulo, 27/11/06. (mimeog.) 

34LEI Nº 4.132, DE 10 DE SETEMBRO DE 1962.http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4132.htm 
LEI Nº 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993.http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8629compilado.htm 
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O comunicado confronta a ideia de que a solução para questão agrária está 

formalidade legal dentro dos marcos jurídicos da política estatal: “afirmamos que os 

camponeses não serão livres enquanto existir o latifúndio, seu sistema de exploração, 

escravidão e opressão.” Apontando a necessidade de uma união mais ampla, que se 

consumaria por meio da Revolução Agrária conclamam “tomar as terras, cortar os lotes, 

resistir e defender o nosso direito de produzir e viver com dignidade. Terra para quem nela 

vive e trabalha! Viva a Revolução Agrária!” 

No final de 2008, na cidade de Januária, a Liga realiza o que seria “uma 

manifestação diferente de tudo que já havia ocorrido na história daquela cidade”, nas palavras 

da reportagem do jornal A Nova Democracia. (AND,2002a) Dois dias antes das eleições 

municipais que, como de costume na cidade e por toda região, foi marcada por intensa 

campanha eleitoral, com carros de som, distribuição de panfletos, festividades, reuniões com 

comunidades pobres e diferentes expedientes eivados de paternalismo, patrimonialismo e 

corrupção, os ativistas da Liga dos Camponeses Pobres, com o apoio da Liga Operária de 

Montes Claros,conclamavam a população a boicotarem as eleições municipais. “O Severino 

trouxe um CD de músicas e com mensagens dizendo que "Eleição é Farsa", tinha músicas do 

Bezerra da Silva e outras, o povo gostou muito”, afirma um apoiador da Liga à reportagem. O 

protesto, que contou com a participação de mais de 150 camponeses, percorreu as principais 

ruas da região central da cidade, erguendo bandeiras vermelhas e entoando palavras de ordem 

como "Eleição é farsa, não muda nada não! O povo organizado vai fazer Revolução!", "É 

terra, é terra, a quem nela trabalha! E viva agora e já a Revolução Agrária!" (AND, 2002a) 

Em outra reportagem do jornal “A Nova Democracia”, intitulada “Escola Popular: 

Alfabetizando os camponeses do Brasil”, publicada em setembro de 2008, é relatado os 

esforços dos camponeses em construírem escolas nas áreas, adaptadas as suas demandas e, 

principalmente, vencer o desafio do analfabetismo entre os adultos. (PAULA,2008) Na 

ocasião, foram entrevistadas as professoras Sônia Almeida e Sandra Resende, coordenadoras 

da campanha nacional de alfabetização promovida pela Escola Popular. Ao responderem 

sobre a motivação de uma campanha nacional de alfabetização, as professores afirmam 

quesempre que tinham contato com ativistas do movimento camponês em eventos como 

congressos e seminários da Liga percebiam a grande quantidade de ativistas e mesmo 

dirigentes do movimento que, embora, muito capazes em suas atividades de mobilização, 

politização e organização, não sabiam ler e escrever, ou o faziam de maneira rudimentar. Para 

Sônia e Sandra era evidente que o grande potencial transformador do movimento camponês 

poderia ser fortemente impulsionado com a ampliação da alfabetização entre os camponeses 
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nas áreas do movimento. No entanto, segundo as coordenadoras da campanha, logo no início 

se defrontaram com um dilema: como fazer uma campanha se não temos professores no 

campo, não recebemos recursos do governo? As coordenadoras da Escola Popular afirmaM 

que a principal maneira para enfrentar tais dificuldades foi investir na formação e professores 

dentre os próprios camponeses das comunidades rurais. “A nossa concepção de ensino e 

aprendizado é avessa a esta idéia atrasada. Defendemos que aquele que sabe ler e escrever 

pode também ensinar.” As professoras informaram ainda que foram até Rondônia, onde as a 

construção das Escolas Populares estava mais avançada, para obter experiencias. Resumindo 

o que definiram como “escola de novo tipo”, as professoras afirmam: “A Escola Popular 

defende que o conhecimento provém dos três tipos de prática social: a luta de classes, a luta 

pela produção e a experimentação científica. Não há como dissociar a Escola da luta do povo” 

(PAULA, 2008). 

Em 2009, a Liga realiza mais um protesto no Norte de Minas, dessa vez, para 

celebrar o “Dia do Internacionalismo Proletário” na cidade de Montes Claros. No dia trinta de 

março, camponeses junto a operários e estudantes se concentram na Praça da Estação 

Ferroviária, região central da cidade. No manifesto do “1º de Maio da Aliança Operário-

camponesa”, assinado pela LCP junto à Liga Operária e o Movimento Feminino Popular 

(MFP) os movimentos conclamam: “Convocamos todos que com seu trabalho, suor e sangue 

batalham por uma vida digna e um futuro melhor a se levantarem na luta contra a situação de 

miséria e incertezas”. Sobre a situação específica da cidade dos trabalhadores e o povo de 

Montes Claros o panfleto questiona a propaganda de “desenvolvimento, de pólo industrial da 

região” e altera para o desemprego “quantos trabalhadores foram demitidos nos últimos 

meses?” Fala sobre a realidade do funcionalismo público municipal que “em toda região 

tendo os salários reduzidos de 10% até 50% e ameaçados de perder o emprego”.  

Com relação a situação geral do país, o movimento não poupa críticas ao governo 

federal petista. Segundo afirma a Liga, “nem toda propaganda do monopólio de imprensa 

pode esconder a crise geral do sistema capitalista”. Num tom que parece desafiar o 

prognóstico da “marolinha” feito por Lula à época e, ao mesmo, vaticinar os mecanismos 

pelos quais buscava-se esconder a gravidade da crise econômica e social a Liga afirma que o 

“gerente de turno Lula-FMI-PT” segue afirmando que “não podemos deixar de consumir, 

libera créditos e isenta impostos tornando os trabalhadores e o povo devedores eternos dos 

bancos”. Enquanto, com relação à questão agrária, citando a exploração imposta à agricultura 

familiar pela decantada  produção e biodiesel no Norte de Minas no período, afirma que “o 

propagandeado agronegócio, que recebe bilhões de dinheiro público, se mantém sobre as 
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bases do trabalho escravo, os trabalhadores com carteira assinada são a minoria.” Como que 

antevendo a situação econômica, política e social gravíssima que viria se abater sobre o país, 

o movimento é incisivo: “Só a revolução pode salvar o país e o povo da ruína completa!” 

 

2.4. A contraofensiva latifundista e as vitórias da resistência camponesa 

 

2.4.1.  “Perseguição ambiental” 

 

Entre finais de 2009 e início de 2010 inúmeros acampamentos, assentamentos e 

comunidades rurais passaram ser ameaças de expulsão por uma legislação ambiental que, 

partindo do entendimento de que a Mata Seca predominante na região do Norte de Minas 

compunha o bioma da Mata Atlântica, era interpretada por decisões judiciais e administrativas 

e estatais como suficiente para preconizar a retirada arbitrária de populações autóctones. O 

então Projeto de Assentamento Trevo, localizado na Fazenda Tabua/Dois Rios, no município 

de Juvenília na confluência dos rios Carinhanha e São Francisco, na belíssima região 

conhecida como “Pontal”, foi uma das primeiras a ser impactada por esse novo cenário de 

acirramento dos conflitos agrários na região. A 58ª reunião ordinária do Conselho Estadual de 

Política Ambiental (Copam), realizada no dia vinte de abril de 2010, decidiu indeferira licença 

prévia para criação do Projeto de Assentamento, então recentemente conquistada por 200 

famílias junto ao INCRA em terras ocupadas desde 2004. Consta na ata dessa reunião que o 

representante da Procuradoria Geral de Justiça, Paulo César Vicente de Lima, "adianta seu 

voto no sentido de que se indeferir (a licença ambiental) para criar a unidade de conservação". 

Na ocasião, ainda conforme a ata, ao ser replicado pelo conselheiro Arimar Gomes 

(“Mazinho”) da federação dos trabalhadores rurais do estado (Fetaemg), que informou sobre 

recentes protestos realizados pelos camponeses na região e sobre o conflito que seria criado 

ao se indeferir o processo, enquanto o Incra já estava assentando 200 famílias, respondeu o 

procurador respondeu secamente:  "vai-se ter que convocar o Exército, a Força Nacional para 

defender o rio Carinhanha". A decisão foi recebida com apreensão e indignação pelos 

camponeses, como fica evidente pela entrevista de Raimundo, uma das lideranças camponesas 

locais, ao jornal “A Nova Democracia”, em agosto de 2010 (PAULA, 2010):  

— Já obtivemos um laudo favorável que apontava serem as terras viáveis 
para fins de reforma agrária, o latifúndio foi desapropriado, as famílias já 
moravam lá, o Incra recebeu a imissão de posse — ou seja, um Juiz 
determinou a entrega das terras para que o Incra encaminhasse o Projeto de 
Assentamento — O próximo passo seria a implantação do mesmo. Mas 
então, devido às legislações ambientais e todos os impedimentos que elas 
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geram para o camponês, o Incra não recebeu a licença ambiental para a 
efetivação do Projeto de Assentamento — explicou Raimundo. 
 

Indignado, nessa mesma entrevista, Raimundo afirma: “Mata Atlântica ou Mata 

Seca, isso para nós não faz diferença, pois não é o camponês quem destrói a mata e a fauna”. 

Além da situação no Trevo a matéria chama atenção para o acirramento de conflitos em outras 

localidades no Norte de Minas, que teriam como pano de fundo essa mesma legislação 

ambiental. O jornal publica trecho de um documento timbrado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário e assinado por Rosanne Galuppo Fernandes Felix, chefe de Divisão 

de Desenvolvimento do Incra – MG, no qual há uma lista de assentamentos que teriam o 

número de famílias drasticamente reduzidos com a aplicação da “Lei da Mata Seca”35 por 

toda a região: Montalvânia, Jaíba, Januária e Verdelândia (PAULA, 2010). Os camponeses do 

Projeto de Assentamento Trevo, em Juvenília, após meses de intensa mobilização 

conseguiram reverter a situação e garantir a permanência das famílias, mas a pressão 

latifundista travestida de preservação ambiental não se restringiu a questão da Mata Seca e 

durante todo esse período foi intensa o debate e a mobilização do movimento sobre a questão 

ambiental, que teve um papel destacado nos debates do sexto Congresso do movimento 

realizado na cidade de Manga, cuja plenária final foi realizada nos dias vinte e oito e vinte e 

nove de setembro de 2010, na cidade de Manga. No informe da realização de seu congresso a 

Liga afirma:  

Há décadas que as populações camponesas tem enfrentado toda sorte de 
perseguições por parte do latifúndio de velho e novo tipo, o agronegócio, e 
seu velho Estado; quando não pela ação armada de pistolagem e jurídico-
militar nas infindáveis reintegrações de posse, de forma encoberta com o 
discurso ambiental, tão em moda na atualidade, mas que na região já 
percorre longos anos com a criação de Parques e Áreas de Preservação 
Permanente – APP e consequente expulsão dos camponeses das melhores 
terras (LCP, 2010b).  

 

Na primeira reunião da Coordenação Geral após a realização do Congresso, o 

movimento afirma que os ativistas e bases do movimento atenderam à convocação feita pelo 

Congresso de “aumentar a produção para defender nossas terras”, enfrentaram o “ cerco e 

perseguição ambiental”. O balanço apresentado pela direção executiva da Liga à afirma que, 

por toda a região, os camponeses organizados pelo movimento produziram mais e que 

“aumentamos a nossa influência em muitos povoados, comunidades, cidades e entre bases de 

outras organizações” (LCP, 2011). 

 

                                                             
35

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=14353 
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2.4.2. Prisão política de apoiadores da LCP 

 

Wanderson Antônio e Flavia Avelina, assessores da Liga dos Camponeses Pobres 

do Norte de Minas e Sul da Bahia foram presos no dia dezesseis de janeiro de 2010, 

“acusados de porte ilegal de arma”. Segundo comunicado da Liga do dia vinte e um de 

janeiro, ambos eram “responsáveis pelo trabalho de organização de cursos de formação do 

movimento e apoiadores do trabalho de alfabetização de jovens e adultos no campo”. O 

movimento denuncia ainda que “o movimento camponês combativo tem enfrentado um cerco 

e perseguições por parte do latifúndio e seus bandos armados e pelo aparelho jurídico e 

repressivo do Estado” e que “os companheiros por participarem do movimento e exercerem 

esse importante trabalho, consequentemente são muito conhecidos na região”. A Liga 

denuncia que à prisão dos apoiadores se soma a tortura psicológica a que fora submetido o 

camponês Wilson, presidente da Associação dos Trabalhadores Rurais do Assentamento 

Santa Rita, pelo simples fato de ter cedido a sede da entidade para realização de curso de 

formação de professores e do “companheiro Gerônimo Gomes, que foi detido em sua casa e 

interrogado durante 3 horas sob as mesmas acusações infundadas e absurdas” (LCP, 2010c). 

Em outro comunicado, publicado no dia vinte e cinco de janeiro, a Liga denuncia 

as condições carcerárias a que Flávia Avelina estava submetida “num depósito velho da 

cadeia de Manga, sem banheiro, sem as mínimas condições que uma pessoa precisa para 

manter sua integridade e sua saúde física e mental”. O movimento denuncia ainda que “a 

companheira Flávia foi transferida para a cadeia de Montalvânia durante a noite de sexta-feira 

dia vinte e dois de janeiro, sem o conhecimento do advogado e nem mesmo da família”.  

Nesse mesmo comunicado, a Liga afirma que o pedido de liberdade provisória fora negado 

pela juíza de Manga Maria Beatriz da Costa Biassutti, mesmo os réus possuindo residência 

fixa e não possuírem antecedentes criminais. Segundo o movimento, essa decisão teria a 

“clara intenção de adiar a libertação dos companheiros e de ganhar tempo para tentar 

incriminá-los, numa atitude que se repete com as pessoas que são pobres e com lutadores 

sociais” (LCP, 2010d). 

Em mais um comunicado, publicado no dia três de fevereiro, a Liga informa que o 

delegado da cidade de Jaíba Bruno Esteves da Costa, estaria acusando, além de Wanderson 

Antônio e Flavia Avelina, “os companheiros João Batista Pereira da Cruz (Pedrão) e José 

Ilson Silveira de formação de quadrilha”. Segundo o movimento, o delegado afirmaria 

textualmente em seu inquérito que “a LCP é uma organização criminosa com ânimo 

associativo e definitivo que tem o fito de prática reiterada de crimes, como esbulho 
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possessório, entre outros que estão sendo apurados, como os de extorsão e desvio de verbas 

públicas”. Em tom irônico, o movimento responde que “o delegado não sabe do que está 

falando. Chegou agora na cidade, quer mostrar serviço para os ricos da região”. O movimento 

é incisivo no combate às acusações que toma como caluniosas, após afirmar que o 

“forasteiro” não conhece nada sobre a história do Norte de Minas, afirma “quem praticou 

“esbulho possessório” (tomar terra que é de outro) foram os fazendeiros ricos acobertados 

pela Ruralminas e pela PM na época do regime militar”. Persistindo no mesmo argumento, a 

nota afirma: “a LCP surgiu nesta região da histórica necessidade dos camponeses de se 

mobilizarem e organizarem na luta pela retomada de suas terras roubadas pelo latifúndio” 

(LCP, 2010e). 

Denunciando o caráter político da prisão, a Liga responde que “O sr. delegado 

parece não saber mas a Constituição Federal garante no Brasil o direito à livre associação”. O 

movimento refuta a tentativa de enquadrar a organização política dos camponeses como uma 

organização criminosa, afirmando que “esta associação livre e independente de camponeses 

pobres retomou mais de 60 áreas onde hoje milhares de famílias estão em suas terras”. 

Informando ainda que o movimento já havia realizado cinco congressos, preparava a 

realização do sexto, já havia realizado dezenas de passeatas e manifestações públicas e “um 

sem número de audiências com autoridades municipais, estaduais e federais para tratar de 

assuntos de interesse dos camponeses”. E sobre a acusação de extorsão e desvio de verbas 

públicas, a nota afirma que a Liga é um movimento independente que “se sustenta pelo apoio 

das famílias camponesas e da solidariedade de operários, professores, estudantes e demais 

democratas e suas organizações que apóiam a luta pela terra no país” (LCP,2010e). 

No dia oito de fevereiro, mais de 400 pessoas dentre camponeses e apoiadores da 

luta pela terra se reuniram na cidade de Manga para exigir a libertação de Wanderson e 

Flávia. Organizado pela Liga, além de camponeses de diversas regiões do Norte de Minas, o 

protesto contou com representantes de diversas entidades como a Comissão Nacional das 

Ligas de Camponeses Pobres, Liga Operária, Associação Brasileira de Advogados do Povo 

(Abrapo), Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos (Cebraspo), Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de Belo Horizonte (STICCBH), Comitê de 

Apoio a Luta Camponesa de Montes Claros, Núcleo Pró-Liga Operária de Montes Claros e o 

Movimento Estudantil Popular Revolucionário (MEPR). O protesto percorreu o centro da 

cidade de Manga passando pela prefeitura, delegacia e fórum. Organizados em colunas, os 

camponeses entoaram hinos e canções e consignas como “Liberdade já, para os nossos 

companheiros!”, “O povo quer terra e não repressão.  Centenas de panfletos foram 
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distribuídos durante a manifestação e após seu encerramento foi conformada uma comissão 

pelas entidades presentes, para dar prosseguimento as atividades pela libertação dos ativistas, 

que foram libertados poucos dias após o protesto. (LCP,2010f) 

 

2.4.3. A batalha pela fazenda Beirada e contra a divisão do movimento camponês  

 

O ano de 2012 é marcado por uma intensa agitação política na luta pela terra. Esse 

ano resgata o aprofundamento da luta política sobre os caminhos da luta pela terra na região, 

colocado pela tácita falência de qualquer política de democratização do acesso à terra após 

quase uma década do governo federal petista. A Liga chama atenção para a tentativa de 

dividir o movimento camponês por parte do Estado, no que interpreta como uma tentativa de 

enfraquecer a luta pela terra. Em seu sétimo congresso, o movimento debate a fundo tal 

questão, que classifica como “corporativização36”. De uma forma geral, o movimento 

expressa preocupação com as ilusões semeadas por determinados setores do movimento 

popular de que seria possível conquistar o direito a posse e/ou a propriedade da terra pelos 

camponeses por meio de projetos que atendessem a demanda de determinado estrato ou setor 

do campesinato, em detrimento de uma efetiva reforma agrária, que só poderia se concretizar 

por meio da persiste mobilização, politização e organização dos camponeses.  

Em algumas localidades, como em Pedras de Maria da Cruz e Varzelândia, 

envolvendo duas comunidades organizadas pela Liga, respectivamente a então “Vila Unidos 

Com Deus Venceremos” e a comunidade Para Terra I os conflitos entre os camponeses já 

começavam despontar. Em Maria da Cruz, surgia a proposta da criação de um “Termo de 

Autorização de Uso Sustentável”37que, supostamente, asseguraria o usufruto do rio São 

Francisco, suas lagoas e vazantes por “comunidades tradicionais” compostas por 

remanescentes de quilombolas e pescadores, em detrimento das demais populações 

camponesas. Já em Varzelândia os camponeses, que estavam nas terras desde o ano de 1998 

por meio do Banco da Terra (SILVA, 2019) e, portanto, estavam pagando pela propriedade da 

terra, encontravam-se no período ameaçadas por um processo de “desintrusão” movido pelo 

                                                             
36 “O Corporativismo éuma doutrina que propugna a organização dacoletividade baseada na associação 
representativa dosinteresses e das atividades profissionais (corporações).Propõe, graças à solidariedade orgânica 
dos interessesconcretos e às fórmulas de colaboração que daí podemderivar, a remoção ou neutralização dos 
elementos deconflito: a concorrência no plano econômico, a luta declasses no plano social, as diferenças 
ideológicas noplano político”. (BOBBIO, Norberto; et al., 1998, p.287) 
 
37https://urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/PORTARIA_SPU_89_2010_TAUS_comunidadestradicionais.pdf 
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INCRA e a Fundação Palmares38, já que a comunidade está localizada dentro do Território 

Quilombola Brejo dos Crioulos. Nessas duas localidades e por toda a região tem se 

multiplicado conflitos dessa espécie envolvendo os próprios camponeses. E, desde a 

realização de seu sétimo congresso a Liga tem se posicionado, por um lado, buscando 

demonstrar seu entendimento acerca dos interesses – econômicos e políticos - mais de fundo 

envolvidos em tais políticas e, de outro, trabalhar pela unidade do movimento camponês. 

Como fica evidente no comunicado publicado pelo movimento logo após o assassinato do 

dirigente do movimento Cleomar Rodrigues, em outubro de 2014:  

Para nós da Liga os inimigos são aqueles latifundiários ali, este velho Estado 
genocida, suas instituições e autoridades, bem como seus “projetos” para 
impedir que as massas tenham sua organização independente apoiada em 
suas próprias forças, encurralando-as em burocracias corporativas ou em 
entidades cooptadas e tuteladas. O companheiro Cleomar compreendia muito 
bem este jogo e rechaçou todas essas tentativas de divisão da nossa classe, 
denunciando-os como artifícios para impedir o fortalecimento das 
organizações classistas combativas e tentar desviar as massas pobres do 
campo do caminho da revolução agrária. Denunciou e combateu todas essas 
tentativas se posicionando e reafirmando que nosso inimigo é esse velho 
Estado de grandes burgueses e latifundiários e seus gerentes de turno e que, 
sem derrotá-lo não se pode conquistar a terra para quem nela trabalha e 
menos ainda estabelecer uma nova democracia do povo e libertar nossa 
Pátria das garras do imperialismo (CNLCP, 2014). 

 

Na carta aberta assinada pela associação comunidade Para Terra I junto à Liga dos 

Camponeses Pobres, publicada em 2013, se afirma:  

As ameaças de expulsão do Para Terra I são mais uma forma encontrada 
pelo Estado para nos dividir. Somos todos camponeses pobres, trabalhadores 
que lutamos por terra e uma vida digna. Muitos de nós temos parentes 
quilombolas (avós, tios, sobrinhos, genros, comprades, netos), muitos 
moradores do Para Terra I são casados com pessoas que farão parte do 
território quilombola e muitas pessoas que se consideram quilombolas vivem 
no Para Terra I.(LCP, 2013) 
 

Nesse mesmo período, em outubro de 2013, os camponeses realizaram o “I 

Seminário sobre a Questão Quilombola e a Revolução Agrária no Norte de Minas”. Na notícia 

sobre o evento, realizado pelo Comitê de Apoio à Luta pela Terra, os organizadores destacam 

que “os trabalhadores presentes ressaltaram a necessidade de unificar a luta dos camponeses 

pobres, quilombolas, posseiros e pequenos proprietários da região”  e que a Liga dos 

                                                             
38Foi criada pelo Governo Federal no dia 22 de agosto de 1988.  O § 4º do art. 3º do Decreto nº 4.887, de 20 de 
novembro de 2003, reserva à Fundação Cultural Palmares a competência pela emissão de certidão às 
comunidades quilombolas e sua inscrição em cadastro geral. Ademais, a FCP é referência na promoção, fomento 
e preservação das manifestações culturais negras e no apoio e difusão da Lei 10.639/03, que torna obrigatório o 
ensino da História da África e Afro-Brasileira nas escolas. Com informações da página oficial da instituição, 
disponível em: http://www.palmares.gov.br/?page_id=95 . Acesso em: 20 jul. 2020 
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Camponeses Pobres deixou clara a necessidade de levantar todo o Norte de Minas contra as 

absurdas ameaças de despejo feitas pelo INCRA”. É nesse ambiente, de acirramento dos 

ânimos e conflitos na luta pela terra no Norte de Minas, que a o sétimo congresso da Liga no 

início de agosto de 2012 toma a decisão de tomar as terras da fazenda Beirada. No primeiro 

panfleto após o evento a Liga conclama a ocupação da Fazenda Beirada, o movimento afirma: 

“é um absurdo numa região de seca como a nossa, em que muitas famílias perdem todo ano 

criações e roças ter uma fazenda como a Beirada(...)”, o movimento afirmava que “nos 

últimos dias várias famílias camponesas tem procurado a Liga, afirmando estarem dispostas a 

ocupar a Beirada” (LCP,2012). Após repetir as comprovadas denúncias de trabalho escravo 

na fazenda, o movimento afirma que “a Beirada está nas mãos de bandidos e parasitas que não 

produzem nada!”, denunciando os latifundiários Vavá e Cabral como caloteiros. A Liga 

afirma que logo do início dos comentários sobre uma possível ocupação da Fazenda Beirada, 

seus ativistas e apoiadores já começaram a ser ameaçados por pessoas ligados aos 

latifundiários. Após relatar as duas últimas tentativas frustradas de ocupar a fazenda, o 

movimento afirma que “O povo está comentando que a fazenda está cheia de pistoleiros 

(viciados em drogas, pagos com cachaça e crack) chefiados por Frederico e Isaias.”, ambos 

apontados como pessoas que após de participarem e se beneficiarem com a luta do 

movimento, se transformaram em traidores (LCP,2012a).  

Passam pouco mais de três meses, desde a realização do sétimo Congresso quando 

se toma a decisão e a noite de vinte e dois de novembro de 2012, camponeses organizados 

pela Liga ocuparam a Beirada. Os camponeses foram recebidos por um grande ataque de 

pistoleiros, segundo a LCP, acobertados pela PM que estivera no local pouco tempo antes do 

ataque. “Atiraram, jogaram bombas, colocaram fogo nos pertences das famílias. Esses 

covardes atiraram contra crianças, invadiram e incendiaram”. (CNLCP, 2012).  

Os camponeses tiveram de se retirar das terras, mas, na visão do movimento, a 

ação corajosa de desafiar o “bando de pistoleiros” com “armas de grosso calibre e que já 

rondavam a Beirada” (CNLCP, 2012) aprofundou a unidade na direção do movimento e 

angariou a simpatia e o apoio. Em maio do ano seguinte, a Liga publicada outro boletim 

intitulado “Não adianta, o povo vai tomar a Beirada!”, por meio do qual afirmam altivos “De 

nada adiantará mentiras e ameaças! As famílias que ocuparam a Beirada em novembro do ano 

passado deram o passo decisivo e logo voltarão para essas terras que são suas por direito!” 

(LCP, 2013a) 
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2.4.5. Camponeses se levantam contra despejos e em apoio a luta na cidade 

 

“Apoiando a rebelião nas grandes cidades, levantar o campo!” é o título do 

manifesto publicado pela Comissão Nacional das Ligas de Camponeses Pobres logo da 

eclosão dos multitudinárias protestos que, inicialmente levantando a bandeira da redução do 

preço das tarifas de ônibus, particularmente após a violenta repressão desatada em São Paulo 

e no Rio de Janeiro, não demoraram se alastrar por todo o país, inclusive, por cidades 

pequenas e médias, se estendendo até julho daquele ano (CNLCP, 2013).  

No Norte de Minas, a Liga, que enfrentava uma série de reintegrações de posse, se 

somou ao clima nacional das manifestações, promovendo inúmeros protestos. Em carta aberta 

dirigida contra a Vara de Conflitos Agrários em setembro de 2013, o movimento afirma que o 

então juiz da Vara Sr. Octávio de Almeida Neves, “primo do eterno presidenciável Aécio 

Neves” (...) “onde não pode decretar em caráter liminar a reintegração de posse, corre e 

inventa logo uma sentença definitiva”. Os camponeses denunciam que o juiz atropelava 

trâmites legais e desprezava toda e qualquer jurisprudência favorável aos camponeses ou que 

tivesse o fito de mitigar os conflitos agrários, além de sempre desconsiderar as ações 

criminosas de latifundiários e seus grupos paramilitares. Matéria publicada pelo jornal o 

Estado de Minas, no dia dezenove de fevereiro de 2013, da autoria de Isabella Souto afirma 

que o juiz é “acusado de atropelar regras da reforma agrária será denunciado ao CNJ”, “por 

descumprir ritos processuais, apressando pedidos de reintegração”. A matéria informa ainda 

que o juiz “é autor de 53 ordens de despejo” (LCP, 2013b).  

Muitas dessas reintegrações de posse se abateram sobre áreas camponesas no 

Norte de Minas. Em Manga, mais de 100 famílias que viviam há mais de dezesseis anos na 

comunidade “Baixa Funda” em terras que segundo os camponeses seriam devolutas, “pela 11ª 

vez, resistem às tentativas do estado e da “justiça” de expulsá-los das terras que são suas por 

direito”. (CALPT, 2013a). Em Miravânia, no dia treze de maio, as quarenta e nove famílias 

camponesas da Comunidade Olaria Barra do Mirador que, desde 2.000, viviam nas terras da 

antiga fazenda 3J Matas do Japoré, foram surpreendidas por uma decisão liminar que 

determinava o cumprimento imediato de uma reintegração de posse, enquanto a última 

decisão judicial sobre o litigio pela posse das terras, de setembro de 2011, previa a realização 

de uma vistoria da área pelo INCRA (LCP, 2013d). Nesse mesmo período, os camponeses da 

Comunidade Vitória, remanescentes da batalha dos posseiros de Cachoeirinha em 1967 e que 

já haviam conquistado o título das terras pelo ITER – Instituto de Terras do Estado de Minas 

Gerais, desde 2009, após comprovar que a Fazenda Ypiranga, ocupada pelos camponeses em 
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2000, composta por terras públicas griladas pelo latifúndio durante o regime militar 

(CALPT,2013). Em Pedras de Maria da Cruz, mesmo após os camponeses derrubarem 

liminar de reintegração de posse, naquele período a comunidade Unidos Com Deus 

Venceremos estava sendo alvos de constantes invasões e ameaças por parte de grupos 

paramilitares a soldo dos latifundiários, ademais das sucessivas negativas da prefeitura 

resolver a demanda da comunidade por água potável (LCP, 2013e). Em Varzelândia, os 

camponeses da Comunidade Para Terra I, que viviam naquelas terras desde 1998, estavam 

sendo ameaças de despejo, por meio da “desintrusão” da comunidade do recém criado 

território quilombola “Brejo dos Crioulos” (LCP, 2013). 

A Liga respondeu com contundência as ameaças de despejo, seguia brigando nos 

tribunais questionando irregularidades e validade das decisões, mas, apostando, 

principalmente, na mobilização e organização dos camponeses para resistência. Ainda em 

fevereiro, na cidade de Manga, a Liga realiza um “Seminário contra a criminalização da luta 

pela terra”.  Na convocatória ao evento os camponeses relembram o episódio recentemente 

ocorrido na Fazenda Beirada, onde os camponeses teriam disso “vitimados por uma tentativa 

de massacre levada a cabo por pistoleiros fortemente armados que contaram com o apoio e 

cobertura da Policia Militar”. No evento, os camponeses conclamam “responder a toda esta 

repressão com a mobilização organizada dos camponeses pobres sem-terra ou com pouca 

terra e o apoio decidido de todos os aliados.” (CALPT,2013b). No final de julho, os 

camponeses da Comunidade Vitória, em Verdelândia, fecharam durante todo um dia a estrada 

que liga Montes Claros à Jaíba, Mocambinho, Matias Cardoso e Manga. Poucos dias depois, 

camponeses do Projeto Jaíba fecharam por várias horas a estrada que liga Jaíba ao Projeto à 

Manga, exigindo o fim das altas taxas para fornecimento de água no Mocambinho (K1). No 

início de agosto, mais de 300 camponeses de Jaíba, com barricadas de pneus em chamas, mais 

uma vez, fecharam o acesso à cidade, exigindo o cumprimento dos compromissos a suas 

reivindicações, numa manifestação que fechou o acesso à cidade de Jaíba por cerca de dois 

dias (CNLCP, 2013a).  

Os camponeses não ficam apenas na realização de protestos, atendendo ao 

chamado do seminário contra a criminalização da luta pela terra realizado no início do ano, 

buscam ampliar o apoio a sua resistência, buscando outros setores da sociedade como 

sindicatos, intelectuais e estudantes. Nesse sentido lançam abaixo-assinados no formato de 

Carta Aberta, que contam a adesão principalmente de entidades de classe e intelectuais e 

promovem eventos em faculdades e universidades da região, fortalecendo a organização do 

Comitê de Apoio à Luta pela Terra na cidade de Montes Claros (CALPT, 2013a) que, nesse 
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mesmo período, realiza evento na Unimontes junto Diretório Central dos Estudantes e o 

Centro Acadêmico dos Estudantes de Pedagogia contra o despejo dos camponeses da 

comunidade Vitória em Cachoeirinha. (CALPT, 2013c). Cerca de uma semana após 

realização desse evento, os camponeses ocupam a sede do Incra em Belo Horizonte, contra os 

despejos “e a falta de infra-estrutura nas comunidades, que enfrentam falta d’água e energia 

elétrica” (RESISTÊNCIA CAMPONESA, 2013). No dia onze de novembro a LCP fechou 

várias rodovias no Norte de Minas, com barricadas de fogo, em Montes Claros foram 

fechadas as rodovias MG 135 e BR 251 em Montes Claros que dão acesso à Januária e a Rio-

Bahia, respectivamente. A MG 401 foi bloqueada na alutara de Verdelândia e a MG 122 em 

Porteirinha.  Os camponeses promoveram ainda protestos nas cidades de Pedras de Maria da 

Cruz e Januária. Em matéria publicada pelo jornal “A Nova Democracia”, na segunda 

quinzena de novembro, uma liderança da Liga afirma “recentemente realizou-se audiência 

pública com o Incra em Montes Claros, onde apresentamos uma pauta com problemas de mais 

40 áreas (...) temos cobrado do Estado solução”. (AND,2013)  

 

2.4.6. Prossegue a luta contra criminalização da luta pela terra 

 

No dia dezenove de janeiro de 2014, os camponeses da região de 

Verdelândia foram alvo de tentativa de chacina. No comunicado “LCP repudia 

ataque de pistoleiros e se solidariza com as famílias em Verdelândia”, o movimento denuncia 

o atentado contra famílias camponesas que ocupavam a Fazenda Torta/Morro Preto. Segundo 

o panfleto da Liga, os pistoleiros, que seriam liderados pelo filho do latifundiário João Dias, 

“chegaram em duas caminhonetes, encapuzados, apontando armas longas calibre doze, 

revólveres e pistolas”. O movimento afirma que aqueles que não conseguiram se refugiar na 

mata foram “feitos reféns, humilhados e torturados”. Um vereador do município que apoiava 

as famílias foi alvejado na mão e braços e levado para Montes Claros em estado grave de 

saúde, uma camponesa idoso também foi alvejada no braço e um tiro de raspão no queixo e 

seu neto, adolescente, ficou com uma bala alojada no pulmão. A Liga afirma que fazendas 

Torta/Morro Morro Preto já foram oferecidas pelo INCRA aos camponeses há mais de oito 

anos e que os camponeses seguiam acampadas, inclusive, como forma de obrigar o INCRA a 

realizar a vistoria e posterior desapropriação e assentamento das famílias. No entanto, como o 

Incra nada teria feito, a fazenda foi vendida para o latifundiário João Dias, que segundo o 

movimento, seria o mandante da tentativa de chacina ocorrida em fevereiro de 2014. No 

mesmo comunicado a Liga denuncia que, no dia nove de janeiro, na cidade vizinha 
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Varzelândia, “o latifundiário e prefeito da cidade Felisberto, junto com seus capangas e 

acobertado pela PM” atiraram contra uma das lideranças quilombolas do Brejo dos Crioulos. 

O movimento chama atenção para o fato de que apesar de “já oficialmente reconhecido”, as 

terras do território quilombola, “prometidas mil vezes pelo Incra” nunca são definitivamente 

regularizadas, sendo, portanto, o Estado e o Incra os principais responsáveis pelo ocorrido 

(LCP, 2014).   

No comunicado “Latifundiários se unem para defender ação criminosa de seus 

bandos armados”, a Liga denuncia a realização, na cidade de São João da Ponte no dia doze 

de março de 2014, de uma manifestação promovida pelos ruralistas locais favorável à 

tentativa de chacina promovida pelo latifundiário João Dias e comandada pessoalmente pelo 

seu filho, João Fabio Dias, na fazenda Torta em Verdelândia, dois meses antes. Segundo o 

movimento: “a forma brutal como se deu o ataque em Verdelândia e a tentativa dos 

latifundiários em justificar suas ações violentas, criminalizando os trabalhadores rurais é 

absurda e inadmissível”, denunciando o passado de crimes e arbitrariedades cometidas pelo 

latifúndio contra camponeses na região a Liga cita o “histórico massacre de Cachoeirinha, em 

1967” e afirma: “’É isso que esses latifundiários e grileiros representam para o Brasil: miséria 

e morte! São os pequenos e médios proprietários que produzem mais de 70% da alimentação 

que é consumida pelos brasileiros”. Creditando o aumento dos ataques aos camponeses na 

região a inexistência de políticas de reforma agrária o movimento conclui: “responsabilizamos 

o governo do PT/ Dilma por serem cúmplices destes crimes contra o povo, por não 

desapropriar os latifundiários; por ser conivente com a existência de bandos armados do 

latifúndio” (LCP, 2014a).   

Em fevereiro, a Liga se solidariza com a luta indígena do povo Xakriabá, que 

vivem na reserva indígena no município de São João das Missões, entre as cidades de Manga 

e Itacarambi. Na “nota de Solidariedade aos Índios Xakriabás do Norte de Minas”, os 

camponeses denunciam a decisão da 5.ª turma do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, em 

Brasília, que havia estipulado prazo de 30 dias para que o grupo formado por cerca de 500 

indígenas desocupasse a Fazenda São Judas de Tadeu, de 6.000 hectares. Após retomar o 

processo de reconhecimento da etnia pelo Estado em 1987 e da criação do território indígena, 

a Liga acusa como ilegal a decisão judicial e conclui seu manifestando afirmando: 

“responsabilizamos o Estado por qualquer violência que venha ser cometida contra estes 

povos indígenas, tanto por forças policiais do Estado, como pelos latifundiários.” (LCP, 

2014b).   
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2.4.7. O “Brilho do Sol” nas terras da revolução agrária 

 

O título desse tópico nomeia o relato divulgado pela LCP no site resistência 

camponesa sobre as celebrações de dez anos da área Brilho do Sol, em Varzelândia. As 

atividades se iniciaram no dia nove de agosto de 2014, data que os camponeses também 

celebraram os dezenove anos da Heroica Resistência de  Corumbiara, no estado de Rondônia, 

em 1995. No comunicado, a Liga relata as conquistas alcançadas pelos camponeses: “dez 

anos de vitoriosa resistência contra o latifúndio e seus bandos de pistoleiros, dez anos de 

resistência contra as políticas de expulsão pelo Estado, de luta pela sobrevivência e produção 

em áridos terrenos”. Os camponeses relatam que passaram “anos a fio carregando água em 

lombo de animais e nas próprias costas, até que as famílias, por conta própria, encanassem 

água para todos os moradores” e que “são dez anos de vitória do corte popular feito pelos 

próprios camponeses junto com a LCP”. Para o movimento, “celebrar estes dez anos é 

celebrar a decisão dos camponeses de conquistar, defender e permanecerem nas terras 

tomadas do latifúndio” (LCP, 2014c). 

Mencionando o fato da região norte mineira passar por “uma das maiores secas da 

região nos últimos anos”, a Liga afirma que “os camponeses plantam milho, feijão e outros 

mantimentos em todas as safras, tudo isso sem nenhum apoio do INCRA e sua falida reforma 

agrária”, ressaltando que sempre contaram “com suas próprias forças e com o apoio daqueles 

que acreditam na aliança operário-camponesa”. Destacando a participação da comunidade nas 

principais lutas do movimento camponês na região em todos estes anos e na participação 

decisiva que tiveram “na construção da Ponte da Aliança Operário-Camponesa em 2006”. O 

relato sobre a festa demonstra o valor dado pelos camponeses e a Liga as conquistas 

alcançadas. Os mais de 300 participantes foram recebidos com fogos de artificio “num 

ambiente de muita confraternização”, ornamento com bandeiras vermelhas e faixas como 

“Sejam Bem vindos”, “Viva a Revolução Agrária! A Beirada é nossa”, “Viva a aliança 

operário-camponesa!”. Cartazes chamavam atenção para campanhas realizadas pela Liga no 

período como homenagem “homenagem ao centenário de Pedro Pomar (líder comunista 

assassinado pelo regime militar) e exigindo a libertação do professor indiano GN Saibaba 

(preso político por apoiar a luta dos povos camponeses em seu país).” (LCP, 2014c). 

Muitas comunidades camponesas e quilombolas da região estavam presentes além 

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, funcionários públicos, comerciantes e diretores do 

Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de BH e Região (Marreta). O evento 

iniciado com culto ecumênico, “conforme costumes locais” e, antes do almoço coletivo, 
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ocorreu ato-político, aberto com a canção do hino “Conquistar a terra”. “Foram lidas durante 

o evento, as cartas de saudações da LCP do Pará e da Comissão Nacional das Ligas, causando 

comoção e orgulho aos anfitriões”. Foram relembrados nomes de vários ativistas e dirigentes 

do movimento camponês, assassinados na luta pela terra, que eram respondidos pelos 

presentes com os gritos de “Presente na luta!”. Os camponeses saudaram “à heroica 

resistência do povo Palestino”. Muitos camponeses presentes falaram, várias foramas 

“intervenções em repúdio à farsa das eleições burguesas”. Dentre os que usaram a palavra 

estava um “representante das famílias camponesas atacadas em fevereiro deste ano, por 

pistoleiros comandados pelo latifundiário João Fábio Dias na fazenda Torta em Verdelândia”. 

Ao final do ato político, “como parte da campanha pela libertação do professor indiano 

Saibaba, foi chamado atenção pelo crescimento da repressão fascista na Índia e a perseguição 

aos camponeses advasis39”. Nas celebrações ocorreram também atividades desportivas e 

recreativas, como os tradicionais “Corrida de Argolinha40” e “leilão”41, promovidos pela 

associação da comunidade. No encerramento das celebrações, vários instrumentistas e 

cantores locais, tocavam e cantavam modas, canções populares e tradicionais ao som das 

violas, violão, sanfona e pandeiro. (LCP, 2014c).  

 

 

 
                                                             
39Adivasi é um termo abrangente para um grupo heterogêneo de etnias e grupos tribais que acredita-se ser a 
população autóctone da Índia, anterior até mesmo aos drávidas. Eles compreendem uma substancial minoria 
indígena da população indiana. As sociedades Adivasi são particularmente presentes nos estados 
indianos de Kerala, Orissa, MadhyaPradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, AndhraPradesh, Bih
ar, Jharkhand, West Bengal, Mizoram e outros estados do nordeste e nas ilhas de Andamão e Nicobar. Parte 
significativa dessas populações rurais estão mobilizadas pela revolução armada (Guerra Popular) dirigida pelo 
Partido Comunista da Índia (Maoísta), também conhecidos como naxalistas. O combate ao PCI (maoísta) têm 
sido utilizado como pretexto para realização de chacinas, crimes de guerra e contra a humanidade no bojo da 
“Operação Caçada Verde”, promovida que o governo de Narendra Modi,do ultraconservador,  Partido do Povo 
Indiano, que se apresenta como representante da maioria religiosa hindu e tem promovido perseguições a outras 
religiões (como os mulçumanos), minorias étnicas e a dissidência política no país. Essas denúncias tem sido 
repercutidas internacionalmente por um amplo movimento democrático, formado por indivíduos como o 
professor, preso político GN Saibaba e a renomada escritora e ativista dos direitos humanos e causas ambientais 
Suzanna Arundhati Roy, autora do best-seller “O Deus das Pequenas Coisas”. Informações disponíveis em: 
https://www.novacultura.info/post/2018/10/15/isolar-o-peixe-da-agua-uma-pratica-genocida-na-india . Acesso 
em: 20 de nov. 2020. 
 
40A corrida de argolinha é uma disputa muito apreciada pelos camponeses da região, que exige destreza na 
montaria do cavalo e precisão para se acertar uma pequena argola de metal com uma pequena vareta, em alta 
velocidade. 
 
41

Os “leilões” são jogos recreativos bastante populares nas festas rurais comunitárias do Norte de Minas, 
proveniente das tradicionais “quermesses” de origem católica, geralmente. São sorteios, geralmente 
beneficentes,em que fica com o produto - por um valor simbólico, mormente, superior à mercadoria – aquele que 
oferecer a maior quantia e, portanto, “arrematar”  a prenda. Nos leilões, uma pessoa fica responsável por realizar 
as ofertas, de maneira irreverente, sendo que muitos dos produtos alimentícios e bebidas são consumidos 
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2.4.8. Assassinato de Cleomar Rodrigues tenta silenciar a revolta camponesa 

 

No início de outubro de 2014, poucos dias antes do assassinato dirigente 

camponês da LCP no dia vinte e dois de outubro de 2014, o movimento lança um manifesto 

conclamando: “Tomar todas as terras do latifúndio! O povo quer terra e água!”. No texto, os 

camponeses relatam que “na maior seca em 100 anos” a culpa por toda situação de miséria 

vivenciada pelos camponeses “não é da seca e da falta de chuvas como alguns alardeiam! Para 

os latifundiários, ricos e poderosos nunca falta água!”. Para a Liga, a causa de todos esses 

problemas “é a ganância dos velhos e novos “coronéis” e sua corriola política de sempre que 

acham que são donos do Norte de Minas.” Segundo o movimento, “os latifundiários fizeram 

barragens ao longo do Rio São Francisco e seus afluentes, poços artesianos com máquinas e 

dinheiro público do PAC2, e continuam se dando bem com os meganegócios como no Projeto 

Jaíba”. Enquanto os “camponeses, ribeirinhos, pescadores, quilombolas e indígenas sofrem 

com a falta de água, de peixe, a perseguição ambiental, a criminalização e as ameaças de 

expulsão de suas terras” (LCP, 2014d).  

nossas roças não vingaram, nossos pastos morreram, nossas criações tiveram 
que ser vendidas a “preço de banana”; quem tem um pedacinho de terra 
sofreu com a cobiça dos latifundiários, dos testas-de-ferro dos políticos 
como Newton Cardoso e cia, e das mineradoras que já se adonaram de quase 
toda a Serra Geral através da grilagem das terras públicas! (LCP, 2014d) 

 

No manifesto, a Liga descreve em riqueza de detalhes a realidade e atualidade da 

“indústria da seca”. Denunciando a liberação de bilhões para “obras” afirmam que os políticos 

seguem “tirando vantagens e fazendo campanha em cima do sofrimento do povo”. Segundo o 

movimento “seguraram ao máximo a distribuição das caixas e liberação dos serviços” para 

depois abrirem buracos, fazendo tanques que de nada resolvem o problema, denunciando 

ainda que aqueles “beneficiados” tiveram de trabalhar por um valor aviltante enquanto as 

empresas que já receberam do Estado chantageiam os camponeses “é assim ou ficam sem 

caixa”. A Liga denuncia ainda a situação dos pescadores profissionais que não já não estão 

conseguindo viver da pesca e das comunidades ribeirinhas que vivem ameaçadas de 

enchentes, quando as chuvas na cabeceira do São Francisco e seus afluentes fazem a represa 

de Três Marias transbordar. (LCP, 2014d).  

Segundo o movimento “mais da metade das famílias mais pobres dessa região 

semiárida não tem acesso à água potável nem tratamento de esgoto” e órgãos públicos como 

oIDENE, o IMDC, a SUDENE, o  DNOCS, o IGAM e a CODEVASF movimentam milhões 

de reais, apesar das denuncias de desvio de verbas e corrupção. O movimento afirma que o 
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mesmo ocorre nas prefeituras e que é o resultado é sempre o mesmo:“os culpados nunca são 

punidos, o dinheiro desviado nunca é devolvido e a fome e a sede no sertão continuam”. 

Denunciam também a atuação da CONAB, que apesar de mandar grãos até para a Etiópia, não 

conseguia entregar aos produtores do Norte de Minas o milho que eles compraram. Os 

camponeses falam ainda sobre a situação dos hospitais públicos da região, das estradas, da 

falta de habitação nas cidades, das bolsas e outras medidas assistencialistas que seriam 

utilizadas como moeda de troca pelas prefeituras e vereadores (LCP, 2014d). Depois desse 

sinistro diagnóstico sobre a situação vivenciada pelo povo pobre no Norte de Minas, a Liga 

conclui: 

O velho Estado brasileiro não pode resolver nenhum desses problemas do 
povo. O único caminho que pode salvar os camponeses da ruína completa é 
o caminho pela construção de uma verdadeira Nova Democracia. Tomar 
todas as terras do latifúndio com suas reservas de água e entregá-las aos 
camponeses, ribeirinhos e pescadores, quilombolas e indígenas. Não Vote! 
Organize-se e lute! Terra, água, pão, justiça e Nova Democracia! Viva a 
Revolução Democrática, agrária e anti-imperialista! (LCP, 2014d). 

 

Essa era a forma, ippis litteris, com que a Liga se dirigia aos camponeses e o povo 

do Norte de Minas poucos dias antes do assassinato do coordenador político do movimento. 

Cleomar foi assassinado numa tocaia, alvejado pelas costas por tiros de carabina de dois 

calibres diferentes, na porteira da Fazenda Pedras de São João, dentro da qual estava 

localizada a “Vila Unidos Com Deus Venceremos”, onde vivia com mais 35 famílias, numa 

gleba de terra assegurada por um acordo de comodato42(CNLCP, 2014). Um dia antes de 

Cleomar ser assassinado, participou de uma grande festividade na Comunidade Vitória, em 

Verdelândia, em que comemorava junto às famílias, lideranças da Liga e os veteranos de 

Cachoeirinha Jader e Sula, a vitória judicial das famílias da comunidade, que haviam 

derrotado liminar de reintegração de posse favorável ao latifúndio (PAULA, 2014).  

A Liga afirma que Cleomar fora assassinado por motivação política, por um 

consórcio de latifundiários que teriam por objetivo frear as tomadas de terras que ameaçavam 

voltar a se alastrar na região, após a audaciosa ocupação da Beirada no final de 2012 e o 

                                                             
42O comodato é uma modalidade contratual bastante difundida no meio rural brasileiro, entre proprietários e 
aqueles que trabalham na terra. Classificado como contrato agrário atípico, porque não é disciplinado pela 
legislação agrária (Estatuto da Terra) e sim pelo Código Civil. O comodato tem como características essenciais o 
fato de ser gratuito e estabelecido somente com a concordância de ambas as partes, geralmente sobre uma 
parcela específica da propriedade rural, em que os trabalhadores exercem a posse, mas não possuem a 
propriedade. Essa espécie de acordo é, por vezes, proposta pelo ministério público e/ou judiciário em ocupações 
em que os ocupantes almejam e há o interesse declarado do INCRA pela desapropriação do imóvel, mas não se 
chega a um acordo quanto à negociação com o proprietário e/ou o processo acaba atravancado por alguma outro 
motivo. BRAGA, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA. O Instituto do Comodato e sua aplicação no Direito 
Agrário. Revista de Direito PGE-GO, v. 17, 2013. No caso específico das famílias da comunidade Unidos Com 
Deus Venceremos, as 35 famílias exerciam a posse sobre cerca de dois hectares cada família. 
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persistente trabalho da Liga na preparação de novas tomadas na região de Pedras de Maria da 

Cruz por meio do trabalho de Cleomar, que atuava incansavelmente pela unidade de ação 

entre camponeses, ribeirinhos, pescadores e quilombolas. No entendimento da Liga, o 

assassinato de Cleomar foi uma resposta ao conjunto do movimento camponês que começava 

reerguer a cabeça naquele momento (CNLCP, 2014a).    

 

2.5. Camponeses ensaiam uma nova ofensiva da luta pela no Norte de Minas   

 

2.5.1. O VIII Congresso da Liga e a “Área Revolucionária Cleomar Rodrigues” 

 

O assassinato do dirigente camponês da Liga teve grande repercussão. Notícias e 

notas em solidariedade aos amigos e familiares de Cleomar e a Liga foram divulgadas por 

todo o país e em diferentes países43. Cerca de um mês após o seu assassinato, no dia vinte e 

quatro de novembro de 2014, uma grande manifestação tomou as ruas de Pedras de Maria da 

Cruz. Cerca de 500 pessoas, dentre camponeses de todo o Norte de Minas e representantes de 

movimentos populares de todo o país, encerraram o protesto bloqueando a ponte sobre o rio 

São Francisco que liga a cidade de Pedras de Maria da Cruz a Januária. Uma grande faixa 

com a consigna: “Cleomar Vive! Morte ao Latifúndio!” encabeçava a manifestação e dezenas 

de estandartes com a imagem do dirigente camponês eram exibidos pelos manifestantes, que 

enfrentaram a tentativa da polícia de encerrar o protesto44 (LCP, 2014e). 

Uma ampla campanha pela punição dos responsáveis pelo assassinato de Cleomar 

Rodrigues foi levantada pela Liga e endossada por entidades como a Associação Brasileira de 

Advogados do Povo (ABRAPO) e o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos 

(CEBRASPO), por todo o Brasil e internacionalmente (ABRAPO,2014). Ainda assim, dois 

dos pistoleiros, suspeitos pelo crime, ficaram presos por menos de um ano, enquanto os 

mandantes dos crimes, apontados pela Liga como latifundiários com propriedades em Maria 

da Cruz e cujos nomes foram denunciados publicamente pela Liga e constam nos autos do 

                                                             
43 Desde o assassinato do dirigente camponês, incontáveis atividades em repúdio ao seu assassinato e em 
solidariedade à LCP tem sido realizadas em diferentes países, como Colômbia, Equador, Chile, México, Estados 
Unidos, França, Alemanha e Áustria. A repercussão das notas e atividades de movimentos e personalidades 
democráticas a respeito do assassinato de Cleomar podem ser vistas pelas páginas: 
https://anovademocracia.com.br   e https://resistenciacamponesa.com . Em outubro de 2019, ativistas 
estadunidenses de Los Angeles realizaram um ato-público em homenagem à Cleomar Rodrigues, que pode ser 
visto no seguinte link:  https://anovademocracia.com.br/noticias/12211-usa-revolucionarios-homenageiam-obra-
e-luta-de-cleomar-rodrigues-dirigente-campones-da-lcp 
 
44 https://resistenciacamponesa.com/luta-camponesa/vigorosa-manifestacao-em-pedras-de-maria-da-cruz/  
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processo, sequer foram indiciados como suspeitos (CNLCP, 2015). A tentativa de frear o 

movimento camponês por parte dos latifundiários, no entanto, parece não ter surtido o efeito 

desejado, uma vez em que a Liga parece ter impulsionado a divulgação e organização da luta 

pela terra no período subsequente ao assassinato de Cleomar Rodrigues. 

Nos dias dez e onze de outubro de 2015, a Liga realiza seu VIII Congresso na 

cidade de Januária. O evento que contou com a participação de mais de 800 camponeses de 

toda a região, além de delegações de apoiadores de todo o país, tinha como convocatória a 

consigna: “Contra a crise: tomar todas as terras do latifúndio!”. (LCP, 2015) A principal 

decisão do Congresso foi ocupar a Fazenda Pedras de São João, onde a cerca de um ano 

Cleomar fora assassinado. Recorremos a uma extensa citação da matéria de avaliação do 

oitavo congresso da Liga, publicada na página da web Resistencia Camponesa, para 

demonstrar o significado para o movimento do evento, como uma resposta não apenas ao 

assassinato da liderança camponesa do movimento, mas ao conjunto do movimento camponês 

e popular: 

Nosso 8º Congresso demonstra para todos os nossos dirigentes, ativistas e 
massas que, inevitavelmente, derrotaremos os planos do velho Estado 
burguês-latifundiário gerenciado pelo oportunismo petista e seus asseclas de 
colocar uma pedra sobre a questão agrário-camponesa e a luta pela terra! 
Com nosso vitorioso Congresso apontamos não apenas para a falência 
completa da “reforma agrária” do governo do oportunismo eleitoreiro 
petista, mas erguemos ainda mais alto nossas bandeiras vermelhas de boicote 
ativo a farsa eleitoral, do corte popular, das Assembleias Populares e de seus 
Comitês de Defesa da Revolução Agrária como respostas concretas, vivas e 
contundentes ao agravamento da crise econômica, política e moral do 
capitalismo burocrático e do velho Estado brasileiro! Viva a Revolução 
Agrária! Viva o 8º Congresso da Liga! Cleomar vive. Morte ao latifúndio! 
Terra, água, pão, justiça e nova democracia! Viva a Revolução Democrática, 
Agrária e Anti-imperialista! (LCP, 2015) 

 

No dia quatorze de janeiro de 2016 os camponeses cumprem a promessa realizada 

perante seu congresso e ocupam a fazenda Pedras de São João. Dezenas de famílias se somam 

as trinta e cinco famílias que já estavam na fazenda, na Vila Unidos Com Deus Venceremos, 

onde Cleomar vivia. A cancela onde Cleomar foi assassinado foi trancada pelos camponeses 

após a ocupação, bandeiras e faixas foram colocadas em homenagem ao dirigente camponês 

(LCP, 2016). Menos de uma semana após a tomada, no dia dezenove de janeiro, o irmão de 

Cleomar, Osmar, morador e presidente da Associação da vila, sofreu um grave atentado a 

pauladas em ficou durante vários dias internado em estado grave (LCP, 2016a). Nas 

Assembleias Populares da nascente comunidade batizada como “Área Revolucionária 

Cleomar Rodrigues”, realizadas mensalmente, os camponeses celebram datas importantes 
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para a luta popular como o “Dia dos Heróis do Povo Brasileiro”45 (LCP, 2016b), a “Heroica 

Resistência dos Povos Indígenas” (LCP, 2016c) e o “Dia do Povo Preto” (LCP, 2016d).   No 

dia vinte e dois de outubro de 2016, os camponeses da área junto a Liga e familiares de 

Cleomar Rodrigues marcharam pelas ruas da cidade de Pedras de Maria da Cruz, para marcar 

os dois anos do assassinato da liderança camponesa, carregando estandartes com a imagem do 

dirigente camponês e uma faixa escrita Cleomar Vive! Morte ao Latifúndio! Após desfilarem 

pelas ruas da cidade os camponeses depositaram uma coroa de rosas vermelhas sobre seu 

túmulo (LCP, 2016e).  

Desde o primeiro dia da ocupação, durante todo o ano de 2016, os camponeses 

enfrentaram perseguições e trabalharam com afinco para estruturar uma comunidade 

camponesa organizada segundo os princípios da Liga defendidos por Cleomar, lutando por 

produzir enfrentaram ameaças de pistoleiros e latifundiários. Os camponeses da Área Cleomar 

Rodrigues participaram ativamente dos protestos promovidos pela Liga naquele período, 

como naqueles que interditaram a  BR-365 em Pirapora (CAAND,2016)   em novembro de 

2016 rodovia e BR-251 em Montes Claros em dezembro de 2016 (CAANDa,2016)  contra a 

aprovação da PEC 55/24146. Na celebração de um ano da ocupação, os camponeses, 

organizados pelo Comitê de Defesa da Revolução Agrária (CDRA) sortearam os lotes para 

dezenas de famílias camponesas que ocuparam as terras em 2016 e aquelas que já estavam 

desde 2009 lutando por aquelas terras. Várias atividades marcaram as celebrações, como 

reuniões de mulheres e jovens, jogos e brincadeiras, exibição de filmagens e fotografias, 

música, dança e apresentação teatral (LCP, 2017). Duas placas de metal fixadas em troncos de 

aroeira foram solenemente inauguradas, com o discurso de lideranças dos movimentos e 

entidades presentes e familiares de Cleomar Rodrigues - uma na vila e outra na cancela da 

                                                             
45A data do “Dia dos Heróis do Povo Brasileiro” foi assim declarada por proposição da Frente Revolucionária de 
Defesa dos Direitos do Povo (FRDDP) e assumida por diferentes movimentos populares e democráticos 
brasileiros, no campo e na cidade. O dia escolhido é uma homenagem ao revolucionário e dirigente camponês 
Renato Nathan Gonçalves Pereira, covardemente torturado e executado no dia 9 de abril de 2012 em Rondônia, 
em uma emboscada, arquitetada por pistoleiros a serviço do latifúndio, em conluio com as forças policiais. A 
FRDDP escolheu esse dia para homenagear homens e mulheres que entregaram suas vidas e lutaram, de forma 
resoluta e consciente pela pela Revolução de Nova Democracia ininterrupta ao Socialismo. 
 
46A PEC PEC 55/241, que ficou conhecida na imprensa como “PEC do teto de gastos” foi sancionada no final de 
2016, durante o governo de Michel Temer. Supostamente, a mudançana Constituição, proposta pelo Governo, 
teria por objetivo frear a trajetória de crescimento dos gastos públicos e tenta equilibrar as contas públicas. A 
ideia é fixar por até 20 anos, podendo ser revisado depois dos primeiros dez anos, um limite para as despesas: 
será o gasto realizado no ano anterior corrigido pela inflação (na prática, em termos reais - na comparação do 
que o dinheiro é capaz de comprar em dado momento - fica praticamente congelado). A medida vale para os três 
Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário e os limites em saúde e educação entraram em vigor desde 2018.  
Com informações de https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/10/politica/1476125574_221053.html 
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fazenda - ambas, contendo a imagem de Cleomar Rodrigues e as seguintes palavras escritas 

em amarelo ouro sobre vermelho:  

“Cleomar Vive! Saudamos a memória do grande companheiro Cleomar 
Rodrigues de Almeida, dirigente da LCP – Liga dos Camponeses Pobres, 
assassinado por pistoleiros e policiais a mando do latifúndio em 22-10-14. 
Viva a Revolução Agrária!” (LCP,2017)  
 

O evento contou com convidados de todo o Norte de Minas e outras regiões do 

país. Dentre os presentes estavam: Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de 

Minas Gerais (FETAEMG), Sindicato dos Nutricionistas do Rio de Janeiro, Centro Brasileiro 

de Solidariedade aos PovosCEBRASPO ), Liga Operária,  Sindicato dos Trabalhadores da 

Indústria e da Construção Civil de Belo Horizonte (MARRETA), Comitê de Solidariedade à 

Luta dos Povos (CSLP), Unidade Vermelha – Liga da Juventude Revolucionária, Movimento 

Estudantil Popular Revolucionário (MEPR).  

 

2.5.2. 50 anos da resistência dos posseiros de Cachoeirinha  

 

Em 2017, entre os dias doze e quatorze de junho completaram cinqüenta anos dos 

trágicos episódios que culminaram nos crimes cometidos pelas tropas do 10º Batalhão da PM, 

comandados por coronel Georgino Jorge de Souza, acólito do regime militar, contra os 

posseiros de Cachoeirinha. Ainda em abril daquele ano, a Liga convocava “camponeses 

pobres, remanescentes de quilombolas, indígenas, pequenos e médios proprietários, 

comerciantes, professores, estudantes, trabalhadores do campo e da cidade” para celebrar essa 

data e, de fato, muitas atividades e propaganda foram realizadas pelo movimento pela 

passagem do cinqüentenário da “Heroica Resistência dos Posseiros de Cachoeirinha (LCP, 

2017a). 

No dia sete de junho, ativistas da Liga participaram, na Câmara Municipal de 

Montes Claros (MG), da Audiência Pública “Ditadura Militar no Norte de Minas: memórias 

de lutas e resistências camponesa (1964-1988)”, promovida pela Comissão da Verdade em 

Minas Gerais (Covemg) junto à Comissão da Verdade e Memória do Grande Sertão (AND, 

2017). No evento, que contou com a presença de ativistas de movimentos populares, 

pesquisadores e representantes do Estado, na mesa composta por perseguidos pelo regime 

militar foi denunciado os crimes cometidos pelo Estado à época no Norte de Minas e exaltada 

a resistência camponesa no período, comoa luta dos posseiros Serra das Araras na região de 
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São Francisco47. Na intervenção da Liga o movimento conclamou à celebração dos cinqüenta 

anos da resistência dos posseiros de Cachoeirinha, exaltando o nome das lideranças históricas, 

recentemente falecidas, Jader e Sula e daqueles assassinados na resistência camponesa em 

1967: Antônio Manso, Juarez, Marcionílio, Martim Fagundes e Ursino Preto (AND, 2017).  

Os camponeses criticaram a “Lei da Anistia” de 1979 que, no entendimento do 

movimento, igualaria “torturadores e assassinos covardes a serviço do imperialismo, 

principalmente ianque, aos revolucionários, democratas e progressistas que lutavam não 

apenas pelo fim do regime militar fascista”, distribuindo dezenas de panfletos com a 

consigna: “Nem perdão, nem reconciliação e nem esquecimento: punição para os criminosos, 

militares e civis, mandantes e executores de torturas, assassinatos e desaparecimentos 

forçados do regime militar!”. Na ocasião, a Ligadenunciou “a continuidade dos crimes do 

latifúndio durante todos os gerenciamentos civis”, destacando “os últimos quase 13 anos em 

que o PT esteve à frente do velho Estado e o seu incremento no atual gerenciamento vende-

pátria de Temer/PMDB e sua quadrilha”, enfatizando  a recente chacina ocorrida no dia 24 de 

maio de 2017, no sudoeste do Pará, em Pau D`Arco que resultou no assassinato de dez 

camponeses por policiais da DECA - Delegacia de Conflitos Agrários48. (AND, 2017).  

No dia treze de junho, a Liga promove uma grande manifestação de rua, com a 

participação de mais de uma centena de camponeses, que percorre as ruas da cidade de 

Verdelândia. Segundo comunicado produzido pela LCP, reproduzido pelo Jornal A Nova 

Democracia, os camponeses “marcharam imponentes, desafiando a PM e a Polícia Civil que 

cercavam o protesto e que, desde os dias anteriores, rondavam os camponeses com ameaças 

veladas e provocações”. A manifestação, por outro lado, teria sido muito bem recebida pela 

população e os “comerciantes e trabalhadores que passavam pelas ruas paravam para ver a 

combativa passeata”. No protesto, em “duas colunas, os camponeses altivos carregavam 

faixas com as suas palavras de ordem e estandartes com as fotos de seus líderes e heróis de 

nosso povo”. A notícia chama atenção para a participação de “senhores e senhoras que eram 

crianças quando dos crimes do latifúndio e do velho Estado contra os posseiros em 1967” e 

daqueles que iniciaram sua participação na luta pela terra “nos dias de hoje, muitos jovens e 

crianças”. À frente do protesto estavam estandartes com as imagens de Ursulino Pereira Lima 

(Seu Sula)  e Jader de Paula (Seu Jader), lideranças históricas da resistência dos posseiros de 

                                                             
47 Para saber mais a esse respeito ver: DAYRELL, Carlos Alberto. De nativos e de caboclos: reconfiguração do 
poder de representação de comunidades que lutam pelo lugar. 2019. Tese de Doutorado. Tese (Doutorado em 
Desenvolvimento Social)–Universidade Estadual de Montes Claros, Montes Claros. 

 
48

https://anovademocracia.com.br/noticias/8587-carta-do-2-encontro-campones-do-sul-e-sudeste-do-para 
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Cachoeirinha presidentes de Honra da LCP do Norte de Minas e Sul da Bahia eleitos no seu 

oitavo congresso do movimento em 2015, falecidos recentemente, e Cleomar Rodrigues de 

Almeida, coordenador político da LCP assassinado por pistoleiros e policiais em 2014 que 

“simbolizava a continuidade dessa mesma luta de classes, de nossos bravos sertanejos contra 

o mesmo velho Estado, contra o mesmo latifúndio que urge ser destruído”. Os manifestantes 

atravessaram a pontesobre o Rio Verde e fecharam, num ato simbólico, a rodovia MG-40, que 

liga as cidades de Janaúba e Jaíba, na altura da  entrada de Verdelândia, com uma barricada de 

pneus em chamas (AND, 2017a). 

Na comunidade Vitória, no dia vinte e sete de junho, uma vibrante celebração foi 

realizada com a participação de cerca de uma centena de camponeses de diferentes 

localidades de Verdelândia e do Norte de Minas, além de representantes de movimentos e 

entidades populares como o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de BH 

(Marreta) e região, a Fetaemg, a Liga Operária, a Comissão Nacional das Ligas de 

Camponeses Pobres e Fausto Arruda, diretor do jornal “A Nova Democracia”. Na plenária do 

evento imagens com fotos de lideranças históricas do movimento ornamentavam a celebração: 

Cleomar Rodrigues, Sandra Lima fundadora do Movimento Feminino Popular (MFP) 

(falecida em vinte e sete de julho de 2016), do companheiro Luiz Carlos Martinho, “Professor 

Manoel” (falecido em abril de 2011) que teve destacado papel na retomada das terras do 

Vitoria. No evento houve foi reverenciado a memória do internacionalista Alípio de Freitas, 

importante dirigente das Ligas Camponesas nas décadas de 1960/1970, falecido em doze de 

junho de 2017 e que posteriormente seria eleito presidente de honra das Ligas de Camponeses 

Pobres de todo o país (AND, 2017a).  

Na semana que antecedeu a celebração, atividades celebrativas também foram 

realizadas pelo Comitê de Apoio à Luta Pela Terra junto a estudantes dos cursos de Pedagogia 

e Geografia da Unimontes, em Montes Claros. Entidades, ativistas e intelectuais que não 

puderam comparecer ao evento contribuíram materialmente para a sua realização e enviaram 

mensagens de apoio e solidariedade às famílias camponesas. O Grupo de Teatro “Servir ao 

Povo” da comunidade Para Terra I, de Varzelândia, cantou a música “Cachoeirinha”, do 

Grupo Agreste49 de Montes Claros e o hino do MFP “Lutadoras da Revolução”. Personagens 

                                                             
49Grupo vocal e instrumental, formado em meados dos anos 1970, na cidade de Montes Claros, norte de Minas 
Gerais e integrado por jornalistas, sociólogos, poetas e um artista plástico. O grupo era formado por Pedro Boi, 
vocalista e violonista; Gutia, violão. Zé Chorró, artista plástico e baixista; Sérgio Damasceno, também conhecido 
como Carinha, na flauta transversal; Tom Andrade, no vocal e  violão, e Manoelito, Toninho e Ildeu Braúna na 
percussão. O grupo procurava fazer uma música baseada nas influências musicas do norte de Minas Gerais e fez 
parte da efervescência da música regional brasileira nas décadas de 1970 e 1980. Com informações de 
https://dicionariompb.com.br/grupo-agreste/dados-artisticos 
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que fizeram parte da história da luta dos posseiro durante o regime militar também estiveram 

presentes, como a “Dona Zuína”, com mais de 80 anos de idade e o morador da comunidade 

Vitória, Geraldo Lageado, declamou poemas sobre a luta dos posseiros (AND, 2017a). 

Além de celebrar as conquistas da luta pela terra ao longo das últimas décadas nos 

últimos anos, os camponeses em falas “carregadas de emoção e ódio”, relatavam “crimes 

ainda hoje praticados e impunes”, como o assassinato de José Soares Mendes, “Zé Gato”, 

muito conhecido na região e  que, quando exercia o cargo de vereador, foi alvejado por 

pistoleiros na ocupação da Fazenda Torta, em Verdelândia em janeiro de 2014, enquanto 

apoiava os camponeses e acabou falecendo, meses depois, em decorrência das sequelas dos 

graves ferimentos. Durante o evento, foi exibindo o documentário “Memorias da Terra: 

Resistência de Cachoeirinha50”, realizado a partir de uma visita de estudantes de Goiânia à 

Cachoeirinha promovida pelo MEPR – Movimento Estudantil Popular Revolucionário. No 

encerramento do evento, antes do seu encerramento com canções foguetório, foi declamado o 

poema “Nossos inimigos dizem”, do dramaturgo alemão Bertold Brecht (AND, 2017a). 

 

2.5.3. “Nova Cachoeirinha” 

 

No mesmo ano em que celebravam os cinqüenta anos da resistência dos posseiros 

de Cachoeirinha, os camponeses ocuparam mais uma das fazendas formadas a partir da 

grilagem das terras dos posseiros em 1967. No dia três de agosto, quarenta famílias, apoiadas 

pela Liga, ocupam a fazenda Vera Cruz, vizinha à comunidade Vitória. Em comunicado 

publicado pelo Comitê de Apoio à Luta Pela Terra no dia cinco de agosto, os camponeses 

informam que no mesmo dia a Polícia Militar esteve no local, registrando boletim de 

ocorrência e que, na madrugada do dia seguinte, pistoleiros comandados por um indivíduo 

identificado como “Alexandrão” atacaram o acampamento (o mesmo que promovera os 

ataques contra o acampamento Vitória no inicio da década de 2000). Segundo o comunicado, 

os pistoleiros “acobertados e apoiados pelos policiais militares, atacaram o acampamento 

disparando com armas de grosso calibre contra as famílias, que se protegeram e seguem na 

terra” a mando do latifundiário Manoel Patrício, que se apresentava como proprietário da 

fazenda Vera Cruz. O comunicado do Comitê de Apoio conclui responsabilizando o 

“gerenciamento estadual de Fernando Pimentel/PT e o federal de Michel 

Temer/PMDB/PSDB por mais este crime contra os pobres no campo” e conclamando “os 

apoiadores da luta pela terra a se somarem na solidariedade aos camponeses e na denúncia dos 
                                                             
50

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=uZBpIRFGEtU  
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crimes latifúndio e do velho Estado!” (CALPT, 2017). Ainda no início de agosto, o Comitê de 

Defesa da Revolução Agrária (CDRA), conformado pelos camponeses da ocupação apoiados 

pela Liga, publica seu “Comunicado nº 1”, intitulado “As terras da Fazenda Vera Cruz foram 

tomadas e serão cortadas!”. No texto, os camponeses afirmam que 

 “são terras boas, cultiváveis, com 8 km de margem do Rio Verde, que 
historicamente pertencem ao povo de Cachoeirinha(...) roubadas dos 
camponeses durante o regime militar na década de 60, que sob o comando 
do famigerado coronel Georgino e seus compinchas” 
 

 Portanto, “a Revolução Agrária está fazendo justiça nas terras regadas pelo suor e 

sangue dos camponeses”. O CDRA convida outras pessoas se somarem à tomada: “você, 

jovem, pai e mãe de família, que não tem terra e não aguenta mais tanto sofrimento e 

humilhação vivendo desempregados e endividados nas cidades: junte-se a nós”. E, mais uma 

vez, demarca a posição do movimento de que os camponeses devem resolver por sua própria 

conta seus problemas, sem ilusões com o Estado: “nenhum governo saído das eleições podres 

e corruptas vai resolver os problemas do povo (...) Nenhum governo fez a reforma agrária e os 

latifundiários tentam parar a luta pela terra a todo custo”. Mais uma vez os camponeses 

responsabilizam o governo estadual e federal por qualquer violência que venham ser alvo, 

afirmando que “até as pedras de Cachoeirinha sabem que os bandidos que mataram o 

companheiro Zé Gato e agrediram vários companheiros estão juntos e fazendo ameaças”. Os 

camponeses conclamam o apoio dos pequenos e médios comerciantes, “pois são os pequenos 

que desenvolvem o comércio e a produção de nossa região e não os parasitas latifundiários” e 

reafirmam que irão persistir lutando por aquela fazenda, uma vez que a “população de 

Cachoeirinha está conosco e conhece toda a verdade dessas terras griladas. E a justiça do 

povo tarda, mas não falha” (CDRA, 2017).  

No início do mês de setembro, o Comitê de Apoio à Luta pela Terra publica uma 

“Carta Aberta” em apoio aos camponeses do “Nova Cachoeirinha”, assinada por dezenas de 

pesquisadores da Unimontes, pelo sindicato dos professores da instituição, Adunimontes, 

artistas e personalidades democráticas de diferentes regiões do país (CALPT, 2017a). Em 

novembro, é deferida pelo desembargador Antônio Bispo do TJMG, liminar de reintegração 

de posse favorável à Manoel Patrício de Souza Gomes. Em seu comunicado, além de 

denunciar como injusta e questionar a legalidade da decisão, o Comitê de Apoio afirma que:  

Apesar de constar na ata da reunião realizada no 51º Batalhão da PM em 
Janaúba no último dia 31/10 (em anexo), que o prazo de reintegração é de 
até 05 de dezembro, a operação realizar-se-á no dia 21 de novembro de 
2017, conforme foi informado à advogada da LCP, Amanda Reis, por 
Aldenir Vianna Pereira, diretor de Promoção e Defesa da Cidadania no 
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Campo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário – SEDA. 
(CALPT, 2017b) 
 

O Comitê de Apoio responsabiliza o governo do Estado, por “protelar o início da 

ação discriminatória51, descumprindo o compromisso feito com os camponeses representantes 

das famílias”. O Comitê afirma ainda que o governo seria “cúmplice de mais esta 

arbitrariedade do TJMG e responsável direto pela iminente ação violenta da PM”, uma vez 

que a policia militar seria comandada, em ultima instancia, pelo governador.  O prefeito da 

cidade, Wilton Leite Madureira do PT, é apresentado, também, comocúmplice “deste absurdo 

despejo ao não se posicionar favoravelmente a histórica luta dos posseiros, por “seu criminoso 

silêncio e mentirosa imparcialidade”. Por meio desse comunicado, publicado no dia 15 de 

novembro, o Comitê solicita aos apoiadores dos camponeses de Cachoeirinha enviarem 

mensagem ou ligarem para a SEDA, Mesa de Diálogo52 e a prefeitura de Verdelândia, 

“exigindo o início imediato da ação discriminatória e a consequente suspensão da liminar de 

reintegração de posse” (CALPT, 2017b). 

Confirmando o denunciado pelo Comitê de Apoio em seu comunicado do dia 

quinze de novembro, os camponeses de Cachoeirinha denunciam que o “governador 

Pimentel/PT descumpre acordo e manda PM despejar posseiros de Cachoeirinha”. Segundo a 

nota dos acampados, “o dia 21 de novembro é a data marcada pelo governador e sua “mesa de 

diálogo” para enviar tropas da PM, armadas até os dentes”. Indignados os camponeses 

exclamam: “Nós temos provas históricas que estas terras são nossas e que foram roubadas 

dos nossos pais e avós, descendentes de negros e indígenas” (CDRA, 2017a). Denunciam 

ainda que o desembargador desconsiderou o pedido de reconsiderar a decisão liminar feito 

pela Ouvidoria Agrária Nacional, “visto que havia uma questão de justiça histórica que 

                                                             
51O processo discriminatório, como o próprio adjetivo diz, é o que implica discriminação, e discriminação, 
vindo do verbo discriminar, é diferenciar, é distinguir, é separar, é especificar, enfim, visa separar terras 
públicas de terras particulares. (...) Para discriminar terras pública, o ente estatal pode optar em fazer 
administrativa ou judicialmente. A instauração do processo administrativo inicia com a implantação de uma 
comissão especial; e obviamente, o processo judicial começa com uma petição endereçada ao doutor juiz. Se 
de terras da União, ao juízo federal, se de terras do Estado, ao juízo estadual. Da Ação Discriminatória. 
BELARMINO, Marcelo Martins. Disponível em: https://martbelo.jusbrasil.com.br/artigos/941695868/da-acao-
discriminatoria . Acesso em: 23 jan. 2021. 
 
52

Legislação estadual. Decreto n° 203, de 1° de julho de 2015. Em seu artigo primeiro prevê: “Fica instituída a 
Mesa de Diálogo e Negociação Permanente com Ocupações Urbanas e Rurais e outros grupos envolvidos em 
conflitos socioambientais e fundiários, doravante denominada Mesa de Diálogo, para promover debates e 
negociações com o intuito de prevenir, mediar e solucionar de forma justa e pacífica, os conflitos em matéria 
socioambiental e fundiária, mediante a participação dos setores da sociedade civil e do Governo diretamente 
envolvidos”. Disponível em: 
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DNE&num=203&ano=2015 . 
Acesso em: 20 jun. 2020 
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deveria ser apurada”. Questão essa que já teria sido reconhecida pelo governador Tancredo 

Neves quando da assinatura do decreto “desapropriando 17 fazendas, que haviam sido 

falsamente legalizadas pela Ruralminas”, que nunca fora cumprido, segundo os camponeses 

“somente duas fazendas foram devolvidas para os camponeses: União e a Caitité, que o 

Coronel Georgino se dizia dono”. (CDRA, 2017a). Os camponeses não poupam palavras para 

denunciar o que consideram uma traição e covardia por parte do governo estadual, que  

prometeu entrar com Ação Discriminatória para provar que as terras são 
devolutas, suspender o COVARDE despejo e assentar as famílias e agora 
está gastando rios de dinheiro com tropas e mandou até helicóptero da PM 
sobrevoar nossos barracos, assustando nossas crianças e fazendo ameaças 
(CDRA, 2017a). 
 

Reafirmando que vão resistir, os camponeses exclamam: “nós, as famílias da 

Nova Cachoeirinha, Não vamos sair de nossas terras! (...)é tudo o que temos! Não 

permitiremos que outro Pau D´Arco53 aconteça como ocorreu no Pará” (CDRA, 2017a). 

Ainda no dia vinte e um de novembro, enquanto ocorria a reintegração de posse, o Comitê de 

Apoio repercute as denúncias direto do acampamento. Afirmam que “mais de 100 policiais 

estão cercando o Acampamento”, que “durante toda a madrugada as famílias foram atacadas a 

bomba de efeito moral” e que, também, as famílias da comunidade Vitória, vizinha ao 

acampamento, estavam sendo atacadas e que “um companheiro infartado passou mal e foi 

retirado às pressas pelos companheiros. Algumas pessoas idosas e doentes tiveram que se 

retirar pela mata, receosas de represálias” (CALPT, 2017c). Em comunicado publicado cerca 

de uma semana após o despejo, o Comitê de Defesa da Revolução Agrária, que representa as 

famílias do acampamento Nova Cachoeirinha, cita o conhecido verso de Brecht “Nossos 

inimigos dizem, a luta terminou, mas nós dizemos ela começou”, para reafirmar “nossa 

decisão de fazer justiça pelo nome e honra de todos os camponeses tombados na luta, presos, 

humilhados e usurpados mas que NUNCA SE RENDERAM!”. (CDRA, 2017b) Os 

camponeses dizem “na madrugada do dia 20, fomos despejados covardemente por mais de 

200 policiais, numa verdadeira operação de guerra.” O comunicado exalta o que o CDRA 

considera uma vitória moral dos camponeses:  

                                                             
53Na manhã de vinte e quatro de maio de 2017, em Pau D’Arco, sudoeste do Pará, dez camponeses foram 
assassinados brutalmente em acampamento situado na fazenda Santa Lúcia por policiais civis e militares dos 
municípios de Redenção, Conceição do Araguaia e Xinguara, em operação comandada pela Delegacia de 
Conflitos Agrários (Deca) de Redenção. Os camponeses foram torturados e executados sumariamente, sem 
direito de defesa, como comprovaram posteriores laudos e vistorias. No dia treze de junho de 2017, mais de cem 
famílias camponesas reocuparam as terras da fazenda Santa Lúcia, com o apoio da LCP do Pará e Tocantins, 
reerguendo o acampamento. As famílias seguem nas terras da Fazenda Santa Lúcia, exigindo a desapropriação 
da fazenda, o assentamento dos camponeses e a punição dos responsáveis, mandantes e executores dos crimes. 
(GRANJA;LUSTOSA,2017) 
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Resisitmos à uma força desproporcional e por isso saímos, mas saímos com a 
cabeça erguida, porque sabemos que tanto a justiça, as polícias e os órgãos 
deste velho Estado brasileiro que haviam feito um acordo conosco, não 
servem ao povo e sim aos ricos e poderosos, aos latifundiários, empresários 
e banqueiros (CDRA, 2017b). 
 

Afirmando que “todos estes governos representam o que tem de mais podre e 

velho em nosso país” afirmam que “serão varridos pela Revolução Democrática, que se inicia 

com a Revolução Agrária!”, os camponeses concluem que “para a justiça do povo sempre é 

tempo, porque como diz a música: o risco que corre o pau, corre o machado!54” (CDRA, 

2017b) Prosseguindo nas mobilizações pela desapropriação da Fazenda Vera Cruz e o 

assentamento das famílias, no dia nove de dezembro, durante o “Dia dos Gerais”, no solene 

evento promovido anualmente no qual a sede do governo do estado é transferida, 

simbolicamente,  para Matias Cardoso, apoiadores da Liga enfrentaram o forte aparato 

policial, levantando uma enorme faixa com os dizeres “Governador Pimentel/PT cadê o 

compromisso com os camponeses de Cachoeirinha?” e distribuindo mais de 500 panfletos 

para os presentes (CALPT, 2017d). Na manhã de treze de dezembro apoiadores dos 

camponeses de Cachoeirinha, participaram do evento de lançamento do relatório da 

“Comissão da Verdade de Minas Gerais (Covemg)” na Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais (ALMG). Na ocasião, além de distribuir dezenas de panfletos, ergueram uma faixa 

com as mesmas consignas daquela de Matias Cardoso, questionando o compromisso feito 

pelo governo com os camponeses de Cachoeirinha (CALPT, 2017e). No dia quatorze de 

dezembro, os camponeses que estavam acampados no “Nova Cachoeirinha”, organizados pela 

Liga, enfrentando intensa chuva, bloquearam por cerca de três horas a MG-40, na altura da 

entrada de Verdelândia, estendendo uma grande faixa e distribuindo centenas de panfletos, 

denunciando o despejo, exigindo a desapropriação da fazenda Vera Cruz e o assentamento das 

famílias (CAAND, 2017).  

 

 

 

 

 

 

                                                             
54

Versos da canção “O Risco”, de autoria desconhecida, muito difundida na luta pela terra (autor desconhecido).  
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CAPITULO 3 

UMA NOVA BANDEIRA DA LUTA PELA TERRA NO NORTE DE 

MINAS? 

 

Iniciamos o terceiro e último capítulo, apresentando biografias produzidas pela 

Liga sobre importantes lideranças do movimento falecidas no período compreendido por 

nossa pesquisa. Nosso objetivo é demonstrar como a Liga valoriza, na trajetória de vida 

dessas lideranças, determinados valores e princípios ideológicos-políticos que são 

fundamentais em seu esforço por difundir para dirigentes e ativistas e ao conjunto daqueles 

que participam da luta pela terra uma visão comum sobre o processo de transformação social, 

a importância da participação camponesa nessa empreitada e, principalmente, o caminho da 

aliança operário-camponesa propugnado pelo seu programa da revolução agrária. Cabe 

ressaltar como os valores camponeses da honestidade, trabalho e dedicação à família 

convergem na edificação desse arquétipo revolucionário camponês. Ainda sobre esse ponto é 

interessante notar como o secularismo presente no ideário da Liga, marcado pela influência 

marxista-leninista, não se contrapõe à religiosidade cristã campesina, mas, numa espécie de 

simbiose, o movimento representa, por meio das biografias, funerais e homenagens o 

sacrifício dos militantes como etapas necessárias, incontornáveis, para se alcançar a revolução 

social, portanto, de maneira semelhante à liturgia católica, a morte se transforma em vida, daí 

a consigna, sempre repetida pelo movimento: Presente na luta! 

No segundo tópico, apresentamos uma reflexão sobre as particularidades das 

temporalidades representadas pela Liga em sua interpretação sobre as relações entre o 

passado, o presente e o futuro. Recorrendo à categoria de regime de historicidade de Hartog 

(1997 ), por meio de reflexões apresentadas por Reis (2015), buscamos evidenciar como a 

maneira da Liga conceber o tempo histórico presente, como um período de crise do sistema 

imperialista, concebido pelo movimento como causas dos infortúnios de nossa época e a 

arraigada crença na superação da sociedade de classes por meio da luta dos trabalhadores, 

marca uma ruptura com as perspectivas historiográficas predominantes na 

contemporaneidade, em que prevalecem incertezas quando não o pessimismo quanto ao 

futuro.  

Nesse mesmo sentido, no último tópico, buscamos demonstrar como no ideário 

político da Liga “razão, fé, emoção e ciência” são dimensões indissociáveis e inter-

relacionadas.  Predomina nos textos do movimento que compõem nossas fontes - seja 
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naqueles voltados à militância ou de difusão mais ampla - um forte apelo às emoções, 

acompanhado por uma argumentação aguçada e sagaz na qual a razão é perseguida com rigor 

parnasiano sem tolher o lirismo tão característico da cultura camponesa. Ainda nesse sentido, 

o exercício da análise e da síntese, o método sistemático de expor as ideias e o esforço por 

estabelecer o movimento da luta pela terra e pela transformação social como um processo 

dialético de conflito e superação, parece estar na raiz do persistente otimismo teleológico do 

movimento. A propriedade e profundidade com que os argumentos e exemplos são evocados 

nos autorizam afirmar que a Liga parece mesmo estar profundamente empenhada em 

estabelecer uma análise criteriosa, científica, da realidade social, sem, no entanto, se contrapor 

aos elementos metafísicos da fé e dos mitos, ao menos nos marcos de como são concebidos 

por  Maríategui (2005) 

 

3.1. Lideranças históricas da Liga  

 

No primeiro capítulo afirmamos que Liga possui características próprias que 

expressam uma identidade nítida o suficiente para diferenciá-la das demais forças políticas e 

considerá-la como um matiz específico dentre o campo da esquerda no país. Enfatizamos, no 

entanto, que para compreender ao fundo suas especificidades políticas é necessário prestar 

atenção na dimensão cultural de nossas fontes, à luta ideológica e política estabelecida pelo 

próprio movimento, que pode ser considerada como parte do enunciado por Motta (2009, 

p.23) como “ações e práticas” e “vetores sociais” necessários à constituição das culturas 

políticas. Como buscamos demonstrar no capítulo anterior, tais “representações” expressam 

ações deliberadas do movimento no sentido do enaltecimento de determinados princípios e 

fortalecimento de determinadas práticas, em detrimento do repúdio e combate a outras. Como 

buscaremos demonstrar pela narrativa da biografia de determinados líderes do movimento, a 

Liga busca edificar exemplos, consolidar visões e ideais, muitas vezes, recorrendo a 

representações de heróis, símbolos e sonhos com o claro objetivo de unificar os camponeses 

em torno da causa comum da luta pela terra.   

 

3.1.2. Jader e Sula: lideranças históricas dos posseiros e presidentes de honra da Liga 

 

No dia primeiro de setembro de 2015 faleceu, aos 88 anos de idade, Jader de 

Paula, principal liderança dos posseiros de Cachoeirinha, na resistência contra a grilagem dos 

latifundiários em 1967 e na luta pela retomada das terras do latifúndio na década de 1980, 
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ainda durante o regime militar. Jader foi eleito Presidente de Honra da Liga dos Camponeses 

Pobres do Norte de Minas e Sul da Bahia, em seu oitavo congresso, realizado em outubro de 

2015, pouco mais de um mês após o falecimento de Jader de Paula.  Até os últimos dias de 

sua vida lutando por “terra para quem nela trabalha”, Jader esteve presente junto a Cleomar 

Rodrigues e demais dirigentes da LCP em evento promovido pelo movimento para celebrar a 

vitória judicial contra liminar de reintegração de posse contrária aos camponeses da 

Comunidade Vitória, em outubro de 2014, um dia antes de Cleomar ser assassinado. A 

Comissão Nacional das Ligas de Camponeses Pobres emitiu em efusivo comunicado quando 

do falecimento de Jader de Paula: 

 

Jader foi, e certamente será reconhecido pelos que virão (quando jogarmos 
no lixo da história toda essa escumalha de opressores e oportunistas 
enganadores, protagonistas destes dias que nos envergonham) como um dos 
grandes do Brasil, dos maiores do nosso campesinato indômito, resistente, 
que carregou nas costas durante séculos o fardo mais pesado e forjou os 
melhores homens e mulheres que a nossa terra já produziu. OBRIGADO, 
JADER, por ter levantado em suas honradas mãos a bandeira da Liga dos 
Camponeses Pobres! OBRIGADO, JADER, por ter nos passado a 
responsabilidade de fazer justiça aos Posseiros de Cachoeirinha, a todos os 
seus descendentes! (...)Força, companheiros! Transmitam força e coragem 
para os descendentes de Jader! Façam o nosso juramento perante todos os 
seus! Que todos saibam de quem estamos nos despedindo, um grande, que o 
povo organizado em Estado de Aliança Operário e Camponesa vai sempre 
reverenciar e elevar às alturas.Seus e nossos inimigos perecerão e, ou não 
serão lembrados, ou terão seu lugar no lixo da história! Jader estará 
brilhando no panteão de honra da Revolução Agrária!Companheiro Jader: 
Presente na luta! 

 

Ursulino Pereira Lima, Seu Sula, como era conhecido, faleceu no dia vinte e seis 

de julho de 2016 de causas naturais, com mais de noventa anos de idade. Sula foi uma das 

lideranças da resistência dos posseiros de Cachoeirinha na década de 1960 e participou e 

apoiou ativamente todas as lutas pelas retomadas das terras griladas e Cachoeirinha. Muito 

altivo e alegre, o senhor negro, descendentes de quilombolas como ele mesmo sempre 

afirmava, apoiou a Liga desde quando teve contato com o movimento na ocupação da fazenda 

Ypiranga em Verdelândia no ano de 2000. No oitavo congresso da LCP, do qual participou, 

foi eleito presidente de honra do movimento, quando “ergueu com energia a bandeira 

vermelha de sua organização e dançou ao som de canções populares como se fosse um 

jovem”. Em seus funerais os camponeses da Liga renderam-lhe merecidas homenagens e 

“bandeira da LCP cobriu o seu corpo e seguiu a frente do cortejo fúnebre, sendo, 

posteriormente, entregue à família”. (AND, 2016) 
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3.1.3. Elzita Rodrigues 

 

Outra importante liderança cuja LCP presta tributo por meio da publicação de 

biografia é Elzita Rodrigues Silva. No folheto tamanho A3 em papel couché colorido de 

quatro páginas, intitulado “Tributo à Companheira Elzita. Companheira Elzita, companheira 

de luta, uma grande mulher do povo55” sua vida e trajetória política é narrada.  A dirigente da 

LCP é apresentada como uma pessoa de origem humilde, “filha mais velha de uma família 

camponesa de doze pessoas”. Nascida no ano de 1949, a dirigente camponesa faleceu no dia 

vinte e um de outubro de 2011, “após complicações de uma cirurgia de intestino”. Para a 

LCP, “Elzita sempre foi uma mulher forte e trabalhadora, dedicou sua vida à luta para apoiar 

a criação dos irmãos, criar seus filhos, apoiar os mais necessitados e na organização dos 

camponeses pobres”. A narrativa é iniciada ressaltando a intrínseca relação das dimensões do 

trabalho e solidariedade, fundamentais à cultura camponesa, como elementos indissociáveis 

ao engajamento político na luta pela terra. Elzita “conheceu e aproximou-se da causa 

socialistapor meio Porfírio56, histórico militante da causa popular no Norte de Minas”, 

participou da Federação de Associações de Janaúba e na retomada da luta dos posseiros de 

Cachoeirinha. Se juntando a LCP nas primeiras mobilizações realizadas pelo movimento, 

quando a então Liga Operário e Camponesa invadiu “as terras da fazenda Agrivale e 

ocupando o Escritório do Distrito de Irrigação do Projeto Jaíba”,no final do ano de 1994. 

Nessa luta, que marcou o inicio da atuação da Liga no Norte de Minas, resultando na 

conquista de lotes de cinco hectares irrigados por 212 famílias que continuavam a luta dos 

posseiros de Cachoeirinha, cobrando o compromisso firmado pelo então governador Tancredo 

Neves em 1982.  

Elzita e sua irmã Nice, também liderança da LCP, estiveram a frente de muitas 

lutas dos irrigantes do Projeto Jaíba entre meados e finais da década de 1990. “Enquanto que a 

companheira Nice era a que mais agitava e buscava levantar o movimento, Elzita era a mais 

preocupada com a organização e direção da luta”. Desde o inicio de sua atuação, expressava 

seu “tino político e capacidade de direção” (...). “Demonstrava sempre a preocupação de como 

crescer e fortalecer a luta, com seu caráter classista e político e não meramente 

                                                             
55Todas as citações sobre Elzita Rodrigues foram extraídas desse documento. 
 
56 Porfírio Francisco é uma figura lendária do Norte de Minas, talvez, a figura historicamente mais diretamente 
relacionada ao ideário comunista na região. Militante do PCB desde, pelo menos, a década de 1950, faleceu aos 
84 anos na cidade de Montes Claros, em 2004. Pimentel (2017) em seus trabalhos sobre o comunismo nessa 
cidade tem nesse personagem um dos focos de pesquisa. 
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reivindicativo”. Ressaltando as características de Elzita como militante, a LCP evidencia 

características consideradas essenciais aos dirigentes do movimento, como a capacidade de 

ver o todo, perspicácia, sagacidade. Interessante notar como tais características, geralmente, 

forjadas ao longo de um vasto período de militância, no caso de Elzita parece estar, até certo 

ponto, maduro, já no início de seu engajamento no movimento camponês. Difícil seria dizer 

até que ponto esse seu “tino político” teria sido forjado pela vida dura no apoio a criação dos 

irmãos, na vida de mãe de família e enfermeira ou, o que parece ser mais plausível, como 

resultado de uma sensibilidade ímpar aguçada pelo ulterior desenvolvimento político e 

ideológico alcançado por meio da prática e do estudo teórico sistemático junto ao movimento 

camponês. Elzita fora uma das primeiras e mais importantes lideranças mulheres da LCP no 

Norte de Minas e dedicou atenção especial à formação do Movimento Feminino Popular – 

MFP. Como afirma sua biografia “sua experiência de vida era exemplo da luta contra todas as 

formas de opressão sobre a mulher trabalhadora”. Defendendo que as mulheres deveriam lutar 

junto e em pé de igualdade aos homens na luta pela transformação da sociedade “em todas 

suas atividades buscava destacar o papel das mulheres do povo, da necessidade de ampliar a 

participação das mulheres nas tarefas de direção”.  

Portadora das qualidades esperadas de uma liderança, com simplicidade, sem 

presunção ou afetações “nos momentos mais críticos mantinha a calma e serenidade e nos 

momentos que necessitava de decisão resoluta e pulso firme conseguia agir para imprimir esta 

ordem e velocidade”. Quando da “intensa campanha de perseguição e tentativa de 

criminalização” do movimento que se seguiu a luta por moradia em Betim, no ano de 1999 

com a Vila Bandeira Vermelha, “Elzita teve todo o tempo uma atuação firme e sem 

vacilações, pois acreditava na justeza de nossa causa”. Outro episódio que fora marcante a 

atuação de Elzita na direção do movimento camponês foi no ano de 2002, quando ocorrera em 

Montes Claros uma grande manifestação com centenas de camponeses que protestavam 

contra as tarifas de energia elétrica no Projeto Jaíba. Na ocasião, “Elzita, quando a 

manifestação se concentrou em frente ao escritório da Cemig, então cercado pela tropa de 

choque da PM, pronunciou um combativo discurso em defesa dos pequenos produtores, dos 

camponeses pobres”. Nos seus últimos anos, mesmo enfrentando graves problemas de saúde, 

Elzita “seguiu sempre como a companheira que todos recorriam para aconselhar-se e de quem 

encontravam solidariedade e encorajamento (...). São incontáveis suas provas de amor ao povo 

e à causa”.   
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3.1.4. Professor Manoel 

 

Luiz Carlos Martinho, que ficou conhecido como “Professor Manoel” foi uma 

importante liderança da luta pela terra e da Liga dos Camponeses Pobres no Norte de Minas, 

falecido no dia primeiro de abril de 2011, na cidade de Montes Claros, com apenas trinta e 

nove  anos de idade, em decorrência de embolia pulmonar. O Professor Manoel teve um papel 

destacado na história da LCP desde o ano de 2000 e sua militância política se iniciou em 

meados da década de 1990, no movimento estudantil, na região metropolitana de Belo 

Horizonte. Quando de seu falecimento, camponeses e ativistas do movimento popular 

estiveram presentes em seus funerais e homenagens foram realizadas em diferentes 

localidades do Norte de Minas. Na ocasião, a Comissão Nacional das Ligas de Camponeses 

Pobres produziu uma breve biografia cujo título “A vida devotada à causa do povo de um 

jovem revolucionário57” é seguido da frase “Algumas mortes pesam mais que o monte Tai”, 

de Mao Tsetung, do conhecido texto “Servir ao Povo”.  

Muitas dimensões do ideário político da LCP, da história, cultura e tradições do 

campesinato no Norte de Minas se condensam e se consubstanciam na trajetória política do 

Professor Manoel. Ainda no início da biografia é informado que Luiz Carlos Martinho nasceu 

numa família de trabalhadores na cidade de Vespasiano, região metropolitana de BH e “desde 

muito cedo conheceu o valor do trabalho” e que “amparado no valor de sua família superou 

problemas de saúde na infância e adolescência”. Logo, portanto, é representada, na vida do 

dirigente camponês desde a mais tenra idade, a prevalência de valores centrais para a cultura 

camponesa. Luiz Carlos inicia sua militância política no movimento estudantil secundarista 

nos anos de 1995/96, “participando da organização da União Municipal dos Estudantes 

Secundaristas de Vespasiano (UMESVESP) e na União Colegial de Minas Gerais (UCMG)”. 

Na época, o jovem trabalhava “como operário numa fábrica de plásticos na cidade”. Sua 

trajetória política é marcada, desde esse período inicial, pela luta contra o “oportunismo”, 

tendo “atuação destacada nos estudos e embates que geraram a Frente Estudantil Rebelião”. 

Luiz Carlos participou de momentos que são representados como marcos na conformação 

inicial da “Rebelião”58, como o apoio a tomada de terras na Vila Corumbiara [1996], 

“manifestação contra a ALCA em Belo Horizonte [1997]” e no “no apoio a luta pela terra em 

                                                             
57

Todas as citações sobre Luiz Carlos Martinho foram extraídas desse documento. 
 
58  Corrente política do movimento estudantil secundarista que rompe com a UBES – União Brasileira dos 
Estudantes Secundarista e, posteriormente, viria participar da conformação do MEPR. Para saber mais, ver: 
https://meprbrasil.wordpress.com/2005/01/01/tese-dois-caminhos-no-movimento-estudantil/  
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Rondônia (...) tomando parte da “primeira delegação do movimento estudantil a visitar os 

acampamentos do movimento camponês combativo a região”.  

Como “voluntário a servir a revolução no campo”, muda-se para o Norte de Minas 

no ano de 2000 participando ativamente da organização da Escola Popular para alfabetização 

de camponeses na região de Varzelândia e participando ativamente dos preparativos do 

congresso de fundação da LCP. Quando da decisão do movimento pela retomada de terras em 

Cachoeirinha, Luiz Carlos participa ativamente das mobilizações e embates que iriam 

conformar o Acampamento Vitória. Luiz Calros “organiza junto com as massas a escola para 

crianças, batizada com o nome de Escoa Popular Ursino Preto”, nome de um dos líderes da 

resistência dos posseiros na década de 1960. Segundo o movimento, “ali Luiz Carlos se 

tornou o Professor Manoel”. O movimento destaca algumas características que marcaram a 

militância do dirigente: 

 
O companheiro Luiz Carlos marcou a militância de muitos companheiros e 
companheiras por sua paciência em apoiar e ouvir os mais jovens, seu 
profundo respeito e estímulo a todas as companheiras, e sua solidariedade 
com todos a sua volta. Sempre muito estudioso, culto, conhecedor e 
apreciador da verdadeira cultura popular e da historia de luas do povo 
brasileiro e do mundo. 

 

É perceptível como o “Professor Manoel” representa de maneira autêntica o papel 

de liderança da LCP, na biografia fica evidente que o respeito, a admiração e a ascendência do 

dirigente junto ao campesinato foi construída ao longo de um largo período de tempo e, 

sobretudo, por uma postura condizente com valores que serviam a edificação da vida 

coletivista predicada pelo movimento, ao mesmo tempo em que condiziam às expectativas e 

necessidades do campesinato. “Junto aos camponeses do Vitória o companheiro Manoel 

morou por dois anos, desempenhando, de forma serena, firme e consequente diversas 

atividades na organização da área, na escola, nos grupos de família, no estudo, na produção 

coletiva (...). Manoel não era apenas o professor das crianças, era aquele que ouvia com 

paciência os mais jovens, respeitava as mulheres, apoiava sua participação ativa na lua pela 

terra e se solidarizava com todos ao seu redor.  

Outro aspecto essencial na trajetória de Luiz Carlos como dirigente da LCP e que 

é particularmente reveladora sobre a dimensão política do movimento diz respeito à ênfase 

dada ao fato de Luiz Carlos dedicar “atenção ao estudo sistemático, compreendendo que sem 

teoria revolucionária não poderia haver um movimento verdadeiramente revolucionário”. O 

movimento cita o exemplo dos confrontos na tomada Fazenda Guiné em Montes Claros entre 
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os anos de 2002 e 2004, concebida como “marco na resistência camponesa aos 

enfrentamentos com o aparato militar do velho Estado, repercutindo em diversos setores da 

sociedade, ampliando os apoiadores urbanos da luta camponesa”. A persistência em ampliar o 

apoio urbano a luta camponesa, concretizada no Comitê de Apoio ao Movimento Camponês, 

fundado por Luiz Carlos pela “constante propaganda entre estudantes, intelectuais, 

trabalhadores e sindicalistas” fizeram do Professor Manoel uma pessoa muito conhecida não 

apenas entre as massas camponesas organizadas pela LCP, mas por todo o movimento 

popular no Norte de Minas. Como sua biografia reitera inúmeras vezes, a palavra 

“persistência” era uma das características marcantes do Professor Manoel: 

“A perseverança e abnegação do companheiro professor Manoel em todos 
momentos, no trabalho contínuo, as vezes pequeno, nas dificuldades, em 
meio aos embates, nas lutas políticas, no cerco e perseguição, a confiança no 
caminho da luta, a certeza na luta revolucionária, sempre ficarão marcados 
para todos camponeses, estudantes, trabalhadores, todos que atuaram e 
trabalharam junto com o companheiro.”  
 

A biografia de Luiz Carlos Martinho, o professor Manoel da Liga, revela como na 

figura das lideranças os princípios ideológicos e políticos do movimento são particularmente 

vivos. Como as lideranças encarnam, vivem a causa, reificando sonhos, inaugurando relações 

temporais insuspeitas aqueles que observam ou compartilham de maneira menos profunda 

com ideais que, para pessoas como Luiz Carlos, são a sua própria vida, chegando ao ponto de 

ser praticamente impossível separar onde termina o movimento e começa Luiz Carlos. Nesse 

ponto, faz todo sentido quando nas canções a altissonantes discursos da LCP lideranças como 

Luiz Carlos são representados como sementes e/ou bandeiras do movimento e, desse ponto de 

vista, fica evidente a relação espiritual estabelecida entre as massas de camponeses e ativistas 

e suas lideranças. Aí, também, não resta dúvida o elemento cultural contribui para a 

conformação e consolidação de uma identidade política.   

 

3.1.5. “Cleomar vive! Morte ao latifúndio!” 

 

A frase que dá título a esse tópico pode ser encontrada pelos muros de Montes 

Claros, outras cidades do Norte de Minas ou do país e faz referência direta a história que 

vamos narrar nesse momento. Cleomar Rodrigues de Almeida era coordenador político da 

Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas e Sul da Bahia quando foi assassinado, no 

dia vinte e dois de outubro de 2014, na porteira da fazenda Pedras de São João, município de 

Pedras de Maria da Cruz, onde está localizada a comunidade “Unidos com Deus 



131 
 

Venceremos” onde vivia junto a trinta e cinco famílias camponesas desde 2008. O dirigente 

camponês fora assassinado por disparos pelas costas por cartucheira calibre doze e carabina 

quarenta e quatro. Segundo a LCP, “o companheiro Cleomar há muito vinha sendo ameaçado 

de morte, juntamente com outros companheiros, por conhecidos pistoleiros da região e por 

policiais”. Uma ampla campanha de denúncia e solidariedade exigindo a punição para os 

responsáveis pelo assassinato de Cleomar Rodrigues e em homenagem ao dirigente camponês 

foi desatada logo após o ignóbil crime. Manifestações, cartazes, panfletos, audiências, 

declarações de entidades, personalidades, movimentos populares e democráticos no Brasil e 

por todo o mundo se somaram na exigência de punição aos responsáveis pelo assassinato de 

Cleomar Rodrigues que, ainda hoje, seguem impunes. Dois dos pistoleiros que supostamente 

estariam envolvidos no assassinato ficaram por menos de um ano presos, mas foram 

libertados por habeas corpus concedido pelo Superior Tribunal Federal (STF) e os 

latifundiários apontados pela LCP como possíveis mandantes do crime de sangue contra a luta 

pela terra (Antônio Aureliano Ribeiro de Oliveira, Hiram Pimenta Moura e Rodolfo) sequer 

foram indiciados.  

Em outubro de 2015 o Congresso da LCP realizado em Januária decide pela 

tomada da fazenda Pedras de São João onde Cleomar fora assassinado e em janeiro do ano 

seguinte essa decisão é concretizada, dando origem a “Área Revolucionária Cleomar 

Rodrigues” onde às trint e inço famílias moradoras da comunidade “Unidos com Deus 

Venceremos” se somaram a outras dezenas de famílias camponesas, conquistando lotes de 

cerca de quarenta hectares para cada família, que foram parcelados e distribuídos pelo CDRA 

– Comitê de Defesa da Revolução Agrária com o apoio da Liga e outros movimentos e 

entidades populares. É essa a história que iremos contar, da vida de Cleomar, sobre seu 

engajamento na luta pela terra, o seu papel como dirigente da LCP, enfatizando como o 

movimento representa essa sua importante liderança “tombado” na luta. Dias após seu 

assassinato, a Comissão Nacional das Ligas de Camponeses Pobres publicou uma biografia de 

Cleomar Rodrigues. Nesse documento intitulado “O Companheiro Cleomar Vive! Morte ao 

latifúndio!59” o movimento narra a trajetória pessoal e política do dirigente camponês, que 

morreu precocemente aos quarenta e nove anos de idade.  

O texto é dividido em tópicos, cujo primeiro título anuncia “A luta de um 

camponês com consciência de classe”. Começa contando que Cleomar “como muitos 

camponeses, partiu para São Paulo, para trabalhar de operário na construção civil”, nessa 

                                                             
59 Todas as citações sobre Cleomar Rodrigues foram extraídas desse documento. 
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história de migração de marca a história e é uma das características essenciais do campesinato 

em nosso país (OLIVEIRA, 2001).  Após o término de seu casamento em São Paulo, Cleomar 

decide retornar para Pedras de Maria da Cruz e “vendo a luta dos camponeses por terra, 

engajou-se em 2004 com o pai e irmãos na luta por um pedaço de terra, sob a bandeira da 

Liga, tomando parte do acampamento na fazenda Palmeirinha”. Esse é o primeiro contato 

direto de Cleomar Rodrigues com a luta pela terra, dez anos antes de ser assassinado. Em 

2013, intermediei uma entrevista da historiadora Valéria de Jesus Leite com lideranças da 

LCP. Essa entrevista foi concedida por Cleomar e mais duas lideranças camponesas na casa 

do pai e da madrasta de Cleomar na área urbana de Pedras Maria da Cruz. Valéria 

compartilhou comigo a entrevista que a historiadora utilizou para elaboração de sua tese pela 

Universidade Federal de Uberlândia60. Vejamos como Cleomar se refere a esse primeiro 

contato com a luta pela terra e a Liga:   

“Eu entrei no movimento entrando no grupo de massa, conheci aqui a 
poucos... menos de dez quilômetros do rio daqui de Maria da Cruz na 
verdade eu conheci o movimento da liga assim a própria imprensa metendo 
o cassete no movimento acho que era até em uma tomada da bandeira 
vermelha num sei se era o Ratinho uma coisa assim metendo o cassete que o 
povo era tudo baderneiro, era tudo... queria fazer baderna e num era nada 
disso e eu morava em São Paulo na época a partir daí o pessoal invadiu uma 
fazenda aqui embaixo, era até de um coronel”. (RODRIGUES,2013) 
 

Logo, o movimento fala sobre o início do relacionamento de Cleomar com Dira, 

com quem se casou posteriormente. Uma dimensão interessante dessa passagem diz respeito à 

forma como o movimento concebe o relacionamento do casal, a valoração camponesa da 

família e o estreitamento de seus vínculos afetivos com o fortalecimento do engajamento de 

ambos na luta pela terra.  

No acampamento conheceu Dira com quem constituiu sua nova família, 
construindo uma relação de grande confiança e amor que é exemplo para 
todos companheiros e companheiras, além da profunda afeição e dedicação 
de pai estabelecida com os filhos e filhas dela. Apoiando a companheira Dira 
e apoiado por ela, o companheiro Cleomar rapidamente aprofunda seu 
compromisso com a causa muito além da conquista de sua parcela de terra 
(CNLCP, 2014a).  
 

O desenvolvimento da consciência política do dirigente camponês é representado 

como despertar de sua consciência de classe, confirmada por uma prática voltada a defender 

                                                             
60RODRIGUES, Cleomar. Cleomar Rodrigues. [set.2013]. Entrevistadora: Valéria Jesus Leite. Pedras de Maria 
da Cruz: casa do entrevistado, 2013. Formato MP3. (3h e 30 min.). Entrevista disponibilizada pela pesquisadora.  
LEITE, Valéria de Jesus. Estado, movimentos sociais e as teias históricas da sustentabilidade no 
desenvolvimento do Norte de Minas nos anos 1990. 2016. 221 f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) - 
Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2016.   
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os interesses do campesinato, para além de seu grupo familiar ou comunidade, como fica 

evidente na passagem seguinte:  

A solidariedade comprometida que juntamente com a companheira Dira 
levava-os a qualquer área, sem medir distancias, onde os camponeses 
precisassem de apoio: em Manga, Itacarambi, Januária, Jaíba, Verdelândia, 
Varzelândia, Porteirinha entre outra sem Minas, em Carinhanha, Malhada e 
outras localidades na Bahia (CNLCP, 2014a). 
 

Na visão do movimento, Cleomar desenvolve sua consciência de classe, sua 

formação política, de forma progressiva e por saltos, na medida em que participa 

cotidianamente das lutas políticas travadas no próprio seio do movimento camponês. Na 

integração de sua vida e destinos aos interesses coletivos da sua área e do movimento e no 

aprofundamento de sua compreensão teórica do programa político da LCP:  

O companheiro Cleomar em meio das lutas, enfrentando as dúvidas e temor 
de muitos, afirma a linha revolucionária do Nosso Caminho (documento 
básico das LCPs) e vai se forjando como a principal liderança da área, feita 
por sua firme decisão e seu modo simples e aberto a ouvir a todos (CNLCP, 
2014a). 
 

Essa humildade atribuída a Cleomar seria essencial para que o camponês alçasse a 

condição de dirigente, assim como sua ligação com os problemas mais sentidos dos 

camponeses com quem convivia diariamente. Segundo o relato da LCP, é assim que Cleomar 

“forja sua certeza no triunfo da revolução, na derrota dos exploradores e opressores e vitória 

dos explorados e oprimidos”. Na entrevista já mencionada Cleomar expressa de maneira 

simples, mas, bastante clara, seu entendimento sobre o papel da LCPe o caráter político da 

luta pela terra: 

“se tivesse de fazer a reforma agrária já tinha feito desde do regime militar 
que se mudô pra fazer reforma agrária e hoje o que nóistamoveno ai é 
descaso e mais repressão cada vez mais” (...) “A liga é um movimento 
revolucionário que luta pela revolução agrária no Brasil diferenciado desses 
outro movimento que é vinculado com o Estado a gente luta mais com a 
massa pelas próprias forças de num esperar que o Estado venha fazer”. 
(RODRIGUES,2013)  
 

Outras dimensões fundamentais no ideário político da LCP são exaltadas na 

biografia de Cleomar Rodrigues: a “aliança operário-camponesa”, o “internacionalismo” e o 

“antiimperialismo”. O movimento afirma que Cleomar assumiu com entusiasmo a direção de 

inúmeros protestos quando da eclosão das grandes manifestações populares por todo o país 

em junho/julho de 2013, mobilizando “centenas de camponeses para bloquearem rodovias e 

estradas vicinais em toda região, além de desembarcar outras centenas na capital mineira e 

ocupar a sede do INCRA”, acatando “prontamente o chamado da necessidade do movimento 
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camponês unir-se com a juventude combatente e demais massas populares das cidades”. 

Estando a frente de inúmeras lutas e mobilizações “na defesa dos trabalhadores, dos 

estudantes e toda juventude combatente, assim como de todas as lutas populares da cidade”. 

Tal empenho de Cleomar em fortalecer esse vínculo entre a luta travada no campo com as da 

cidade seria, no entendimento da LCP, expressão de seu empenho pelo fortalecimento da 

“aliança operário-camponesa”.  

Não apenas compreendia a profunda ligação dos destinos dos trabalhadores 
do campo e da cidade, como “compreendeu e sustentou sempre a bandeira 
do internacionalismo proletário do nosso movimento e nossa organização”. 
Sempre empenhado em “explicar aos camponeses a importância das lutas 
dos povos unidos contra o inimigo comum, o imperialismo de modo geral e 
principalmente o norte-americano”, Cleomar “explicava e glorificava a 
resistência do povo palestino” e “destacava a luta revolucionária e de 
libertação do povo na Índia, Filipinas, Peru e Turquia, os quais combatem 
com guerra popular, dirigida por partidos comunistas maoístas” (CNLCP, 
2014a). 
 

A biografia de Cleomar é concluída com um vivaz chamamento: “Servir ao povo 

e dar a vida pela causa”. Ressaltando a motivação e o caráter político do assassinato do 

dirigente camponês do movimento, a Comissão Nacional das Ligas conclama “a todos 

verdadeiros lutadores e lutadoras do povo, a todas as massas de camponeses pobres sem-terra 

ou com pouca terra a nos unirmos ainda mais em torno da sagrada bandeira da revolução 

agrária”, como que parafraseando os versos da canção “Conquistar a terra”, hino do 

movimento - “se agente morrer nessa luta, o sangue será uma semente, justiça vamos 

conquistar, a história não falha: nós vamos ganhar!” - a LCP conclui a biografia com as 

seguintes palavras: “o sangue derramado do companheiro Cleomar não ficará impune e que 

tampouco foi em vão! Pois o triunfo de nossa causa vingará o sacrifício dos heróis de nosso 

povo!” (CNLCP, 2014a). 

 

3.1.6. Alípio de Freitas 

 

Alípio Cristiano de Freitas, faleceu no dia doze de junho de 2017, aos oitenta e 

oito anos de idade. Português, mudou para o Brasil em 1952, logo após se ordenar pároco. Daí 

ser conhecido também como “Padre Alípio”. Lecionou história na Universidade de São Luís 

(MA). Ocupou papel de destaque na direção das Ligas Camponesas na década de 1960, 

desempenhando a tarefa de instrutor político e a secretaria geral da organização. Foi 

responsável pelo jornal “A Liga”. Militou por um curto período na AP (Ação Popular). Após 
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o golpe militar de 1964, passou a viver na clandestinidade, quando rompe definitivamente 

com a Igreja Católica e passa se dedicar integralmente à luta revolucionária (PAULA, 2017).  

Perseguindo exilou-se no México e em Cuba. Integrou as fileiras e foi dirigente do 

PRT (Partido Revolucionário dos Trabalhadores), que tinha entre seus mais destacados 

quadros José Porfírio, dirigente da luta armada revolucionária camponesa de Trombas e 

Formoso, região de Goiás, na década de 1950. Em 1970 é preso pelos verdugos do regime 

militar-fascista. Passa quase dez anos encarcerado em diferentes prisões, enfrentando e 

resistindo às mais brutais torturas. Tornou-se também uma importante liderança da luta dos 

presos políticos durante o regime militar, período que é narrado em seu livro “Resistir é 

preciso” (PAULA, 2017). 

Durante a década de 1980 e por toda sua vida, assume inúmeras tarefas 

internacionalistas. Foi entusiasta e fundador de diversas organizações como a Associação José 

Afonso, a Casa do Brasil de Lisboa, a Associação Abril e a Associação Mares Navegados. 

Integrou o Tribunal Mundial contra as agressões imperialistas ao Iraque e organizações de 

apoio à luta do povo palestino. Foi professor na Universidade Lusófona de Lisboa (PAULA, 

2017).Em abril de 2010, Alípio de Freitas esteve presente e foi homenageado juntamente com 

outros históricos dirigentes da luta camponesa revolucionária em uma reunião ampliada das 

coordenações das Ligas de Camponeses Pobres (LCP), realizada em Goiânia. Reunião 

histórica que promoveu um encontro de gerações do movimento camponês combativo de 

nosso país. Em fevereiro de 2017, foi homenageado em Lisboa na celebração de seus 88 anos, 

ocasião em que recebeu da delegação da Liga dos Camponeses Pobres (LCP), presente nessa 

ocasião, a distinção de Presidente de Honra de sua organização, a que Alípio recebeu com 

grande orgulho e entusiasmo (PAULA, 2017). 

 

3.2. A LCP e as temporalidades da luta pela terra 

 

A forma peremptória e o esforço pelo rigor teórico perseguido pela LCP 

demonstram como a dimensão ideológica de suas representações históricas guarda forte 

sentido político e temporalidades próprias. Refletir sobre tais elementos é de suma 

importância para perceber em nossas fontes, além de sua dimensão estritamente discursiva o 

seu conteúdo político mais essencial, no qual o sentido teleológico de seus objetivos 

programáticos contrasta com a lucidez e coerência de argumentos meticulosamente arranjados 

em suas interpretações, representações e narrativas. Num mesmo texto e, por vezes, numa 
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única frase, estão presentes a insólita certeza na redenção secular dos oprimidos pela 

revolução social junto a pormenorizadas análises, estimativas e projeções. 

Para Reis (2015) a revolução operada pelo Iluminismo no pensamento social 

ocidental teria inscrito uma ruptura radical na forma do homem lidar com o tempo, uma vez 

que “a modernidade rompia com o passado e se abria ao futuro, combinando previsão racional 

e intuição profética” (REIS, 2015, p.52). Fixava-se progressivamente nas mentes a ideia de 

que, por meio da racionalização de todas as esferas da existência humana, seria possível 

alcançar uma harmonização perfeita nas relações sociais. O presente não poderia mais ser 

vivenciado como tal, pois passava a integrar o futuro, como uma espécie de fé racional. Entre 

os séculos XVIII e XIX, tal maneira de vivenciar o tempo “libertava” o homem do passado, 

na medida em que a História era percebida como “um progresso coerente, unificado e 

acelerado da humanidade”. (REIS, 2015, p.52). Portanto, ainda que a fé como crença num 

futuro melhor permanecesse viva, se acreditava já não estar baseada numa crença metafísica, 

mas, numa crítica racional da “ordem” estabelecida. Dessa maneira, “fazer-história e fazer a 

história não se diferenciavam”, uma vez que “a ação encontrava sua legitimidade na Razão e a 

Razão era legitimada pela ação” (REIS, 2015, p.53). 

Essa hegemonia do futuro preconizada pelas filosofias da história modernas 

(positivismo, iluminismo, marxismo, etc.) teria sido fortemente abalada desde finais do século 

XX. O marco temporal de tal ruptura teria sido o ano de 1989, ano da queda do muro de 

Berlim, que expressaria o “fim do projeto comunista e da revolução” (REIS, 2015, p.54). 

Estaríamos vivendo na atualidade uma espécie de “brecha temporal”, pois, embora o passado 

não tenha e não possa ser “esquecido” ou “abolido”, ele não tem mais o poder de orientar o 

presente, enquanto o futuro se impõe como um tempo de incertezas. (REIS, 2012, p.53). Esse 

estado de coisas caótico e desolador é denominado por Reis (2012, p.54) como “presentismo 

pós-1989” e seria caracterizado pela negativa do passado como referência racional e/ou moral 

e de desesperanças quanto ao futuro.  

As perspicazes observações de Reis (2015) sobre as características gerais que 

marcam os “regimes de historicidade”61 moderno e contemporâneo nos levam refletir sobre as 

temporalidades presentes em nossas fontes. Ainda que a Liga tenha surgido no ápice dessa 

                                                             
61Regime de historicidade pode ser definido como uma categoria analítica cunhada pelo historiador François 
Hartog,  utilizada como instrumento heurístico pela historiografia para classificar formas específicas de 
experiência do tempo, nas quais existem a dominância de uma das instâncias temporais -
 passado, presente ou futuro. Nas palavras de Hartog “um regime de historicidade abre e circunscreve um espaço 
de trabalho e de pensamento. Ele ritma a escritura do tempo, representa uma “ordem” do tempo, à qual se pode 
subscrever ou, ao contrário (e mais freqüentemente), querer escapar, procurando elaborar uma outra”. (1997, 
p.08) 
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“Nova Ordem Mundial62”, o movimento tem atravessado esses tempos de incertezas e 

desesperanças sempre enaltecendo a confiança num futuro de vitórias, conquistas e libertação. 

Seja pela força mobilizadora de seus mitos ou pela fé em pretensas verdades científicas nos 

discursos e ações do movimento, ao longo dos vinte e dois anos narrados por nossas fontes, 

mesmo as situações mais adversas são enfrentadas com otimismo. Dessa constatação 

emergem os seguintes questionamentos: como e até que ponto a LCP negaria esse 

“presentismo pós-1989”? Estaria o movimento ressignificando a sua maneira o regime de 

historicidade moderno? Seriam apenas reminiscências discursivas, anacronismos? Como as 

dimensões da razão, fé, emoção e ciência se integram nas interpretações, narrativas e 

representações da Liga? 

Para lançarmos luz sobre as particularidades da perspectiva teleológica implícita 

no ideário político da Liga, buscamos identificar as interfaces e, sobretudo, as contraposições 

de suas representações a esse pessimista “presente-presentista” de que nos fala Reis (2015). 

Perseguindo esse objetivo, analisamos o texto intitulado “A crise atual do capitalismo e a luta 

dos trabalhadores” publicado no ano de 1998. Nesse caderno de estudos, o movimento 

fundamenta sua analise acerca da situação política na virada do século XX para o XXI pela 

afirmação da existência de uma crise estrutural do sistema capitalista. Inicia afirmando que 

“na sua fase monopolista, o capital monopolista, sob a hegemonia do capital financeiro, 

domina todo o mundo” (LIGA OPERÁRIO E CAMPONESA, 1998B, P.02) e que, como 

consequência das leis próprias ao sistema, concomitante ao crescimento da produção das 

riquezas, estaria ocorrendo um irreversível processo de destruição da capacidade produtiva da 

sociedade, uma vez que os monopólios teriam dificuldades, cada vez maiores, para aplicar 

seus capitais “de forma a lhe dar, com a maior velocidade possível o lucro máximo que 

necessita”. (LIGA OPERÁRIO E CAMPONESA, 1998b, p.02)  

Num evidente esforço do movimento em interpretar a realidade econômica, social 

e política do Brasil e do mundo a partir da conhecida tese marxista segundo a qual o 

incremento da socialização da produção enseja uma inexorável concentração de capitais 

                                                             
62“Durante a Guerra Fria, existiam duas nações principais que dominavam e polarizavam as relações de poder no 
globo: Estados Unidos e União Soviética. Essa ordem mundial era notadamente marcada pelas corridas 
armamentista e espacial e pelas disputas geopolíticas no que se refere ao grau de influência de cada uma no 
plano internacional. Este era o mundo bipolar.A partir do final da década de 1980 e início dos anos 1990, mais 
especificamente após a queda do Muro de Berlim e do esfacelamento da União Soviética, o mundo passou a 
conhecer apenas uma grande potência econômica e, principalmente, militar: os EUA. Analistas e cientistas 
políticos passaram a nomear a então ordem mundial vigente como unipolar”. Disponível em: 
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/nova-ordem-mundial.htm . Acesso em: 20 de ago. 2021.  
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(MARX. 1983) a Liga afirma que “toda produção hoje só é possível com a participação de 

centenas de milhões de pessoas, enquanto a riqueza produzida é apropriada por pouquíssimas 

mãos” (LIGA OPERÁRIO E CAMPONESA, 1998b, p.02). Para a organização essa é a 

“característica principal da época do imperialismo”, “a dominação de alguns países sobre o 

resto das nações do mundo”. (LIGA OPERÁRIO E CAMPONESA, 1998b, p.02) A chamada 

política “neoliberal” representaria uma nova maneira de impor os interesses da burguesia 

imperialista, por meio dos “ajustes” e “reformas”, “retirando direitos dos trabalhadores” e 

“dissolvendo os últimos vestígios de soberania nacional”. (LIGA OPERÁRIO E 

CAMPONESA, 1998b, p.02) 

O movimento busca fundamentar sua tática a partir da análise da realidade 

econômica e dos fatos políticos mais relevantes do período. A crise econômica e política do 

imperialismo é colocada nos termos de uma crise histórica. Para além de um problema 

macroeconômico ou da definição de políticas estatais, o imperialismo é tomado na 

radicalidade com que é estabelecido pela tradição leninista como fase “agonizante”, “ulterior” 

e “última” do capitalismo (LÊNIN, 2012). Nesse sentido, o imperialismo é interpretado, por 

um lado, como uma realidade material, incontornável, que necessita ser derrubado pelas 

massas populares em todo o mundo, particularmente pelos povos das nações e países 

oprimidos nas “colônias” e “semicolônias”, mas, por outro, é analisado como um processo de 

desenvolvimento, em seu devenir, que engendra a reprodução do próprio sistema, por meio da 

contradição essencial entre trabalho e capital. (LIGA OPERÁRIO E CAMPONESA, 1998b, 

p.04-05) A crise imperialista é interpretada como a base sobre a qual se desenvolvem as lutas 

populares e as lutas de classes a nível internacional são percebidas como contraposição à 

hegemonia imperialista e, dessa maneira, cada luta “nacional” adquire uma importância 

particular no panorama geral que opõem revolução e reação como tendências históricas e 

políticas em disputa.   

 

“desde as mobilizações populares nos países capitalistas “desenvolvidos”, 
“imperialistas” (Alemanha, França, Inglaterra e Itália),passando pelas 
resistências armadas de resistência nacional contra guerras de agressão 
imperialistas no Oriente Médio (Palestina, Iraque, Líbano) até guerras 
populares dirigidas por partidos comunistas maoístas (Peru, Filipinas, Nepal 
e Índia)”. (LIGA OPERÁRIO E CAMPONESA, 1998b, p.04-05) 

 

Para além da opressão econômica, a Liga caracteriza o momento político atual 

como de ofensiva geral do imperialismo, que atua de forma planificada nos mais distintos 

terrenos da vida social por meio de uma ação contra insurgente permanente e estritamente 
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planificada e operacionalizada pelos Estados Unidos (USA), que é caracterizado como 

“superpotência hegemonia única” (LIGA OPERÁRIO E CAMPONESA, 1998b, p.04). O 

movimento destaca ainda que o aspecto mais importante de tal ofensiva imperialista se 

expressa no terreno ideológico, por meio da “gigantesca propaganda para fazer penetrar nas 

mentes e corações a ideologia da globalização” (LIGA OPERÁRIO E CAMPONESA, 1998b, 

p.04). Enquanto, no político, se concretizaria, sobretudo, na exaltação da democracia como 

valor universal, “para canalizar toda participação política para o comprometimento e 

legitimação de governos surgidos de eleições, desviando as massas oprimidas da luta 

revolucionária” (LIGA OPERÁRIO E CAMPONESA, 1998b, p.04).  

Tal caracterização da situação política internacional, particularmente sobre o que 

diz respeito às perspectivas políticas e históricas colocadas pela atual crise imperialista e, 

sobretudo, o otimismo do movimento frente à existência de uma realidade social tão atroz e 

de aparentemente incontestável assimetria de forças desfavorável à luta popular intui a 

existência de uma definição ideológica subjacente, aparentemente ainda embrionária, que 

teria dentre os seus pressupostos teóricos uma aguçada racionalização crítica e o apreço à 

ciência. “A colossal crise que se agrava cada vez mais e percorre o mundo inteiro é a base 

sobre a qual já se levanta uma nova e gigantesca onda de revoltas das massas exploradas e 

oprimidas da terra” (Liga Operário e Camponesa, 1998b, p.05). Na esteira dessas 

altissonantes assertivas resta evidente a clarividência de seu prognóstico sobre o agravamento 

da crise econômica do capital, que viria se confirmar pela eclosão da crise econômica 

internacional de 2008, inicialmente na forma de “bolha imobiliária” no seio da própria 

economia estadunidense e que hoje se apresenta em toda sua dramaticidade agravada pela 

pandemia pelo COVID-19. 

No entendimento do movimento, essa profunda crise do sistema imperialista 

mundial se expressaria no Brasil, em meio ao conturbado cenário político da virada entre o 

século XX e XXI, pela eleição de Fernando Henrique Cardoso e suas políticas neoliberais e a 

momentânea e frágil estabilidade política alcançada pelo Plano Real. “FHC foi o que de 

melhor poderia ter acontecido para o imperialismo e seus serviçais no país” (Liga Operário e 

Camponesa, 1998b, p.05). Toda propaganda que preparou terreno para seu governo estaria 

pautada pela “chamada política neoliberal” que, iniciada ainda com Collor, ganharia forma e 

se radicalizaria com FHC, na aplicação do receituário prescrito pelos órgãos e agências 

controlados pelo imperialismo, principalmente estadunidense “FMI, BID, OMC” (Liga 

Operário e Camponesa, 1998b, p.05). Para a LCP, a política “neoliberal” expressaria a 

ofensiva dos capitais monopolistas, provenientes particularmente de grandes financistas e 
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especuladores e teria como eixos centrais a “privatização”, “reformar a Constituição para 

permitir maior controle dos capitais estrangeiros”, retirada de “direitos trabalhistas”, 

“sucateamento dos serviços públicos de saúde e educação” e a “abertura às exportações” 

(LIGA OPERÁRIO E CAMPONESA, 1998b, p.05). 

Nesse entendimento, além de impulsionar a combalida economia capitalista por 

meio do incremento de sua financeirização, o Plano Real de FHC serviu como uma espécie de 

bandeira para unificação das diferentes frações e grupos de poder da burguesia e do latifúndio 

no país. Unidade limitada pela impossibilidade do sistema político em dar respostas 

minimamente satisfatórias aos problemas estruturantes da sociedade brasileira, como é 

ilustrado pela apresentação do Brasil como “país campeão mundial em injustiça social” onde 

“10% dos mais ricos detém 48% da renda nacional e os 10% mais pobres apenas 0,8%”. (Liga 

Operário e Camponesa, 1998b, p.06). Ilustrando tal afirmação os fenômenos da fome e da 

seca no Nordeste, que ganham publicidade nesse mesmo período, são assim abordados: “o 

governo descaradamente culpa a seca como responsável pela miséria. Mentira! A seca apenas 

agrava um quadro social de centenas de anos de exploração e opressão (...)” (Liga Operário e 

Camponesa, 1998b, p.06). Na base das causas desse “quadro social” de miséria e 

desigualdade social, a Liga destaca a manutenção da profunda concentração fundiária no país. 

Para o movimento, a ocorrência de duas chacinas contra camponeses em luta pela terra nesse 

período, Santa Elina em Rondônia e Eldorado dos Carajás no Pará, demonstram como “o 

governo de FHC não pôde impedir o avanço da luta camponesa pela terra” (LIGA 

OPERÁRIO E CAMPONESA, 1998b, p.06).  

Os momentos derradeiros do primeiro mandato de FHC são representados pela 

Liga em toda sua dramaticidade, por meio de uma narrativa consistente e coerente com os 

principais fatos políticos à época. No centro de tal trama é apresentada a queda na aprovação 

do Plano Real junto ao retumbante “retorno” da inflação, particularmente aquela incidente 

sobre produtos necessários às massas populares. O “grande trunfo” do “controle da inflação” 

esboroa-se confrontado pelo “aumento de mais de 200% no preço do feijão”, “do gás, das 

tarifas de energia elétrica e de telefone, do arroz, etc.”. (LIGA OPERÁRIO E CAMPONESA, 

1998b, p.07). Frente ao agravamento das condições de vida geral das massas, no campo e na 

cidade, a Liga chama atenção para a necessidade de “aprofundar a organização classista e 

independente dos trabalhadores” (LIGA OPERÁRIO E CAMPONESA, 1998b, p.07). Atenta 

à dinâmica colocada em movimento pelas pressões de um ambiente pré-eleitoral marcado por 

uma precária trégua entre as frações e grupos de poder das classes dominantes, a piora das 

condições de vida das massas populares, o crescente descontentamento generalizado com o 
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governo, o incrementado pelo vertiginoso aumento inflacionário, etc., a Liga chega a 

conclusão de que esse conturbado cenário econômico e político apresenta a necessidade das 

classes dominantes recorrerem à oposição eleitoral e, muito possivelmente, buscarem uma 

“saída à esquerda”, colocando na ordem do dia a possibilidade da vitória eleitoral de Lula/PT 

para presidência da república.  

Ainda no pleito de 1998, quando a eleição presidencial de uma candidatura de 

oposição encabeçada pelo PT já se apresentava enquanto uma possibilidade concreta, a Liga 

afirma que caso fosse eleita a “Frente Brasil Popular” (PT, PDT, PSB, PCdoB, etc.) não 

realizaria nenhuma mudança estrutural. Nas palavras da Liga “o conteúdo desse programa da 

FBP não arranha sequer a causa dos problemas”, afirma ainda “o que está em jogo nessas 

eleições não é a substituição de um sistema por outro, mas sim a disputa entre as diferentes 

frações da burguesia pelo controle do aparelho de Estado” (LIGA OPERÁRIO E 

CAMPONESA, 1998b, p.10). Dessa maneira, a possibilidade de eleição do campo 

oposicionista encabeçada pelo PT, que se concretizaria logo no pleito de 2002, é apresentada 

como uma saída necessária à própria manutenção da institucionalidade burguesa e, ao mesmo 

tempo, como parte das disputas entre as frações e grupos de poder da burguesia e do 

latifúndio no Estado. Recorrendo às experiências de frentes semelhantes em prefeituras e 

governos estaduais, o movimento é taxativo ao afirmar que tais experiências representaram 

tão somente “a administração da crise da burguesia, a ajuda às classes reacionárias em 

continuar dominando, a perpetuação do poder das classes reacionárias” (LIGA OPERÁRIO E 

CAMPONESA, 1998b, p.10). Já em 1998 o movimento concebe o “processo eleitoral” como 

um fenômeno político voltado à manutenção da ordem estabelecida, destacando os aspectos 

ideológicos do processo a Liga afirma “o processo eleitoral tem servido à toda sorte de 

corrupção, principalmente em corromper os elementos que vão se destacando na luta” (LIGA 

OPERÁRIO E CAMPONESA, 1998B, p.10). Essa última afirmação merece ser interpretada 

sob diferentes ângulos. Primeiramente, cabe notar como a corrupção é colocada como algo 

intrínseco ao processo e não deste ou daquele partido, instituição ou indivíduo. Logo, vista 

como “parte do jogo”, essa corrupção ameaça os elementos provenientes do movimento 

popular. Nessa acepção, a corrupção ganha, também, um atributo moral, negativo, uma vez 

que o processo eleitoral estimularia o “personalismo, o caciquismo e os apetites pessoais de 

poder” (LIGA OPERÁRIO E CAMPONESA, 1998b, p.10).   

Por meio da análise do texto do seminário de formação realizado em 1998 é 

possível perceber determinadas características que delineiam particularidades políticas da 

LCP já presentes naquele período percussor do movimento. A convicção e a maneira incisiva 
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com que o movimento afirma suas conclusões, o rigor teórico com que tenta sustentar sua 

argumentação, a sagacidade e clarividência expressas, por exemplo, em suas projeções sobre a 

crise econômica internacional e de uma possível vitória eleitoral petista para presidência são 

alguns exemplos de características presentes em nossas fontes ao longo do período temporal 

abarcado pela presente pesquisa (1995-2017). Esses indícios nos autorizam afirmar, com 

relação às perguntas apresentadas no início desse tópico, que a LCP realmente busca se 

contrapor conscienciosamente ao marcante pessimismo histórico de nossa época presente e 

que busca mobilizar com o mesmo discernimento as dimensões da razão, fé, emoção e ciência 

dentre seus dirigentes, ativistas e bases. Ainda sobre esse texto, salta aos olhos a autenticidade 

e a vivacidade da interpretação dos fenômenos políticos da virada do século XX para o XXI 

pelo prisma da crise econômica do capitalismo. A crise é concebida como crise do sistema 

imperialista, como agudização da contradição entre capital e trabalho, como prenúncio de 

eminente derrocada da “velha” ordem e instauração de outra “nova”. As mobilizações das 

classes trabalhadoras em todo o mundo como sinais desses novos tempos, dessa “nova onda” 

revolucionária. No país, os fenômenos políticos mais gerais também são percebidos pela ótica 

do desenvolvimento do sistema, no sentido de sua progressiva e aparentemente inexorável 

degradação, degeneração. Não se trata, portanto, de uma análise conjuntural, circunstancial, 

os eventos econômicos, políticos e sociais como a ascensão de FHC, o Plano Real, a piora das 

condições de vida da população pobre, as políticas neoliberais, etc. são interpretados como 

parte de um processo e busca-se estabelecer relações causais balizadas pela contraposição 

entre concepções ideológicas e políticas distintas, nas quais as lutas populares são 

representadas como sinais do avanço da consciência política das massas populares e, logo, dos 

tempos vindouros, do novo. 

Parece-nos que a temporalidade implícita no texto da LCP guarda semelhança 

com o que Reis (2015, p.51) caracteriza como o discurso temporal da modernidade em que “a 

esperança escatológica cedeu lugar à confiança no futuro”. Mundo ideal que deveria ser 

conquistado pelos próprios homens por meio da Razão e da Moral. A crítica da Liga não está 

voltada apenas “aos de cima”, permeia todo o texto um mordaz questionamento às 

perspectivas assistencialistas e pragmáticas na condução dos conflitos sociais, o que também é 

colocado como parte do velho caminho, da “velha democracia” e do “velho Estado”. Fica 

evidente que para a LCP não se trata de mitigar a crise ou suas consequências, mas levar os 

conflitos até seus estertores. Dessa maneira, uma temporalidade paradoxalmente otimista é 

traçada a partir da leitura de uma realidade social profundamente desigual. O conflito, a 
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contradição, são percebidos como necessários e a correlação de forças desfavorável que 

insiste em negar suas utopias como um fenômeno transitório.   

 

3.3. Razão, fé, emoção e ciência  

 

A persistente influência de elementos centrais da cultura política comunista no 

conjunto da cultura política de esquerda contemporânea é nítida nas fontes da Liga. Essa 

presença atesta a importância dos aspectos culturais na conformação das tradições e 

pensamentos políticos e nos leva refletir sobre os possíveis mecanismos que perpetuam as 

interpretações coletivas sobre a realidade social e a história.  Eliade (1972) apresenta uma 

sagaz reflexão sobre a força mobilizadora dos mitos que pode nos ajudar entender a 

longevidade da metanarrativa marxista.  Para o autor, a presença das narrativas escatológicas 

nas culturas dos mais diversos povos e sociedades desde a antiguidade e por todo o mundo 

demonstra a força dos mitos como elementos de coesão social. Na perspectiva de Eliade 

(1972) todos os mitos conhecidos sobre o fim do mundo, comumente associados a grandes 

catástrofes naturais – os mais freqüentes são os dilúvios – estão relacionados a uma noção de 

recomeço, de purificação, de redenção. Se apoiando nessa premissa, Ferreira (2002, p.13) 

levanta a hipótese de que “os antigos mitos continuaram presentes entre os comunistas e, 

camuflados pelo discurso legitimador da ciência, ofereceram a eles imagens, expectativas e 

representações sociais.” Leitura que pode contribuir para compreendermos como o ideário 

comunista resiste se curvar à fria cronologia dos fatos narrados pela História, sobre como é 

possível, ainda hoje, aos marxistas, seguir reclamando a validade de seus postulados. Motta 

(2013, p.06-10) apresenta inúmeros exemplos sobre princípios e valores que norteiam a 

cultura política comunista, embora longa, a citação que se segue é bastante ilustrativa sobre a 

força, dinâmica e vivacidade de suas representações: 

 

 “a crença na razão, na ciência e no progresso, como fundamentos para a 
construção de uma sociedade socialista” (...) O internacionalismo constitui 
elemento importante da cultura comunista, em oposição ao nacionalismo, 
considerado ideário típico da sociedade burguesa. (...) O anti-imperialismo 
foi tema freqüente nos discursos e representações comunistas, sobretudo em 
países situados nas áreas periféricas. (...)Eles aprendiam a amar a revolução 
e o partido acima de tudo, bem como o operariado, o povo e a humanidade. 
Sua devoção à causa deveria ser total e a abnegação seria ilimitada, ao custo 
de sacrifícios pessoais e familiares, e mesmo eventuais sofrimentos físicos 
em caso de prisão. (...) A produção de vocabulário próprio, fator de 
identificação e coesão do grupo, é mais um elemento a caracterizar a força 
da cultura política comunista. No que toca à fixação e divulgação dos valores 
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do grupo, vale a pena também considerar os símbolos (foice e martelo, 
estrela, punho cerrado, cor vermelho, os hinos, bandeiras); os mitos (1917, 
Prestes, Lenin, Stalin, Mao, Marighella); e as datas comemorativas, como 1o 
de maio, 7 de novembro (revolução soviética), 22 de março (fundação do 
PCB).” 
 

Na medida em que o marxismo perdeu o prestigio que gozava até meados do 

século XX, particularmente desde os finais do século passado, cujo marco histórico de maior 

relevância é a queda do Muro de Berlim e a consequente instauração da “Nova Ordem 

Mundial”, no ambiente acadêmico de uma forma geral e particularmente na historiografia essa 

teoria passou a ser seriamente questionada.  Acusado como determinista e economicista, de 

preconizar uma concepção teleológica mecanicista e vulgar da História, o marxismo é quase 

que prescrito na produção historiográfica contemporânea, lentamente reabilitado somente nos 

dias atuais por meio de novas leituras e interpretações de autores como Raymond Willians, 

Stuart Hall, Terry Eagleton e, particularmente, E. P. Thompson. Esses autores, que ficaram 

conhecidos como representantes da “História Social Inglesa”, têm inspirado a realização de 

incontáveis pesquisas que buscam, por meio de uma interpretação baseada em categorias 

marxistas, como as classes, evidenciar as relações entre os costumes e a cultura na formação e 

disputas sociais, privilegiando em suas abordagens fontes, narrativas e representações 

relacionadas a questões como trabalho, cotidiano, religiosidade e tradições (DOSSE,2003).   

De maneira semelhante à prescrição da história política pelas arrasadoras críticas 

da primeira geração dos Annales, as justificadas reservas e condenações a vulgarização do 

marxismo por obras caracterizadas por um excessivo esquematismo e crasso reducionismo da 

história à esfera econômica, parecem ter sobrepassado os méritos da crítica construtiva. Não 

nos parece razoável afirmar, por exemplo, que os fundadores do socialismo cientifico, Marx e 

Engels, desprezassem os elementos subjetivos, afetivos ou psicológicos imbricados nas lutas 

de classes. Até mesmo porque, sempre tiveram seu labor teórico profundamente ligado à 

direção política concreta do movimento operário e socialista. Numa conhecida passagem de 

“O Dezoito Brumário” Marx exprime o princípio de que as esferas mais profundas da 

espiritualidade das massas trabalhadoras se condensam e se materializam com a agudização 

da luta de classes. Na percepção de Marx, nessas circunstâncias, os homens recorreriam aos 

“espíritos do passado”, “tomando-lhes emprestado os seus nomes, os gritos de guerra e as 

roupagens. (MARX, 2003, p.15). Ainda no século XIX, no próprio seio da emergente 

doutrina, questionamentos sobre tal alegado caráter determinista economicista do 

materialismo dialético já se faziam presentes. Marx e Engels sempre refutaram tais acusações, 

buscando evidenciar o caráter dialético e não mecanicista da doutrina materialista que 
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formulavam. “O fato que em última instância determina a história é a produção e a 

reprodução da vida real. (...) Se alguém o tergiversa, fazendo do fato econômico o único 

determinante, converte esta tese numa frase vazia, abstrata, absurda” (ENGELS, 1963a, 

p.284-285). Em outra carta, Engels insiste na mesma ideia “Não é que a situação econômica 

seja a causa, e a única atuante, enquanto todo o resto seja efeito passivo. Ao contrário, há todo 

um jogo de ações e reações à base da necessidade econômica.”  (ENGELS, 1963b, p.299). 

Nem todas puderam manejar o materialismo dialético com a propriedade de seus 

fundadores e, não raramente, incorreram em simplificações, vulgatas, que se alastraram 

internacionalmente pelo influxo da revolução triunfante na Rússia, se espalhando com o 

ímpeto e a frivolidade dos modismos intelectuais. Uma eloquente exceção emergiu dos 

Andes, das formulações do pensador peruano do início do século passado José Carlos 

Maríategui. Defendendo o caráter dialético das relações entre pensamento e ação, emoção e 

razão Maríategui no artigo “O homem e o Mito” publicado originalmente em 1925 argumenta 

que o proletariado e as classes oprimidas demandam um Mito, que não são movidas apenas 

pela razão, mas, em muitas ocasiões se movem, sobretudo, pela fé. Partindo de pressupostos e 

perseguindo objetivos distintos, Maríategui chega a conclusões semelhantes a Eliade (1972) 

quanto à importância dos mitos nas sociedades modernas. “A própria Razão encarregou-se de 

demonstrar aos homens que ela não lhes basta. E que unicamente o Mito possui a preciosa 

virtude de preencher seu eu mais profundo. (MARÍATEGUI, 2005, p.10).  

Como se percebe, Maríategui, ainda na década de vinte do século passado, já 

afirmava que a razão não era suficiente para interpretar as sociedades e compreender o 

comportamento dos homens na História. O autor é enfático ao afirmar que o Mito possui a 

qualidade ímpar de “preencher seu eu mais profundo”, pertencendo à outra esfera da 

dimensão humana na qual o Razão não pode imiscuir e a qual jamais poderia substituir. Nas 

palavras de Maríategui “o mito move o homem na história. Sem um mito, a existência do 

homem não tem nenhum sentido histórico”.  (MARÍATEGUI, 2005, p.12) 

No mesmo texto, Maríategui coloca o problema da fé, do ponto de vista de como é vivenciada 

pelas massas populares em sua tácita relação com o Mito da revolução social. Primeiro, 

Maríategui apresenta o problema da concretude da teoria revolucionária, para logo demonstrar 

como para se realizar necessita ser não apenas formalmente compreendida, mas, sobretudo, 

encarnada pelos sentimentos e pensamentos das pessoas comuns, vivenciada enquanto uma 

certeza que justifique a sua participação na revolução social. Nessa perspectiva, o homem 

“não letrado” seria pouco propenso às abstrações e elocubrações teóricas sofisticadas, mas 



146 
 

“geralmente encontra, melhor que o literato e que o filósofo, seu próprio caminho. Posto que 

deve atuar, atua. Posto que deve combater, combate”. (MARÍATEGUI, 2005, p.14).   

Seria interessante contrapor as polêmicas teses de Maríategui sobre a relação entre 

mitos, fé e história ao pessimismo implícito nos construtos teóricos hegemônicos nas ciências 

humanas e sociais desde as últimas décadas do século XX, definido por Reis (2015, p.54) 

como “presentismo pós-1989” ou “presente-presentista”, caracterizado por certo “estado de 

espírito” que nega o passado como referência racional e/ou moral e é marcado por um 

profundo desalento quanto ao futuro da Humanidade. Enfrentando o avassalador pessimismo 

que se abatia sobre a intelectualidade no pós-guerra, Maríategui afirma que somente o 

proletariado possui o Mito ao seu favor e, portanto, seria a única classe capaz de conquistar 

seus objetivos políticos estratégicos, alcançar a vitória final: 

O que mais esclarece e diferencia nesta época a burguesia do proletariado é o 
mito. A burguesia já não tem nenhum mito. Está incrédula, cética, niilista. O 
mito liberal renascentista envelheceu em demasiado. O proletariado tem um 
mito: a revolução social. Para alcançar este mito se move com uma fé 
veemente e ativa. A burguesia nega; o proletariado afirma. A inteligência 
burguesa se entretém em uma crítica racionalista do método, da teoria, da 
técnica dos revolucionários. Que incompreensão! A força dos 
revolucionários não está na sua ciência; está em sua fé, na sua paixão, na sua 
vontade. É uma força religiosa, mística, espiritual. É a força do Mito. 
(MARÍATEGUI, 2005, p.16).   
 

Razão, fé, emoção e ciência são dimensões, acepções, separadas por nossa 

inteligência pelo esforço de compreendermos a realidade. Sabemos, no entanto, que na 

sociedade e para a história conformam uma unidade indissociável. No campo historiográfico, 

os investigadores mais perspicazes trabalham nesse limiar porque sabem (ou intuem) que não 

existem realidades hermeticamente fechadas, quanto menos, respostas definitivas ao tempo. 

Os acontecimentos e representações históricas dos eventos políticos têm a peculiar capacidade 

de mobilizar tais esferas simultaneamente, dentre os indivíduos e nas coletividades, de tal 

maneira que, como buscamos demonstrar por meio das reflexões trazidas à baila por 

Maríategui e Eliade, é difícil precisar as fronteiras entre mentes e  corações, dos indivíduos e 

nas multidões, pois, como nos adverte Julliard “a despeito de uma duração que pode ser muito 

curta, nada tem a ver a revolução com o efêmero e com o transitório, ela é vivida como um 

corte, uma vontade de transformar a história” (1988, p.187-188) 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Liga possui sua própria fisionomia política, características que denotam uma 

identidade nítida o suficiente para diferenciá-la das demais forças de esquerda e considerá-la 

como um matiz específico dentre o campo da esquerda no país. Nos tópicos anteriores, por 

meio da interpretação de textos produzidos pela LCP, apresentamos uma cronologia geral da 

Liga entre os anos de 1995/2017, esboçamos as representações do movimento acerca da 

história política do país e da luta pela terra, delineamos aspectos fundamentais de sua 

interpretação sobre a realidade social do Brasil e do mundo, sobre seu programa político e os 

fundamentos teórico-ideológicos de suas análises. Nosso objetivo nesse momento é enfatizar, 

recalcar, aquelas características mais essenciais de nosso objeto de pesquisa, num esforço de 

síntese, buscando começar a desvelar sua fisionomia política. A primeira característica que 

merece destaque está na própria denominação inicialmente adotada pelo movimento: Liga 

Operário e Camponesa. Ainda que, desde aquele momento, essencialmente voltado à luta pela 

terra, na sua denominação inicial já está implícita a ideia de que o movimento possui 

pretensões políticas mais amplas, apontando para sua identidade de classe com o proletariado 

ao estabelecer em seu nome o princípio leninista da aliança operário-camponesa.  

Considerando-se o momento em que surge o movimento, meados da década de 

1990, não é difícil perceber como sua própria denominação inaugura uma demarcação, pela 

ênfase numa tradição política de esquerda que embora de todo nunca abandonada, estava 

particularmente desprestigiada em meados da década de 1990 pela ascensão da “Nova Ordem 

Mundial”, que teve como uma de suas características mais marcantes justamente a negativa 

das perspectivas históricas teleológicas de uma forma geral, particularmente do marxismo. O 

conceito da aliança operário-camponesa foi desenvolvido durante a revolução bolchevique na 

Rússia, ainda no início de seu período democrático, quando os bolcheviques lutavam por 

estabelecer a república contra o jugo autocrático do czarismo. Durante todo o processo 

revolucionário os bolcheviques propugnaram a união política com o campesinato, defendendo 

e lutando por aplicar medidas como a distribuição das terras para os pobres do campo, 

liberdades políticas e de organização para os camponeses, preços justos e melhores condições 

de negociação para seus produtos. Os bolcheviques disputavam a ascendência política sobre o 

campesinato com a burguesia, pois compreendiam ser imprescindível a participação 

camponesa para triunfo da revolução, como veio se confirmar em 1917 com a adesão em 
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massa dos soldados - em sua imensa maioria de origem camponesa - que se somaram pelas 

consignas de “pão, terra e paz”63.  

Outra característica essencial que merece destaque é o empenho do movimento 

em estabelecer uma linha demarcatória entre suas iniciativas e a ação do Estado, o esforço em 

fundamentar, teórica e politicamente, como tal aliança operário-camponesa representaria os 

interesses das classes exploradas pelo “velho” Estado “burguês-latifundiário”. A afirmação da 

impossibilidade dessas “classes populares” alterarem sua situação pelas alternativas 

apresentadas pelo atual sistema político e as eleições e da necessidade e possibilidade de se 

construir uma “nova democracia”, “verdadeira”. Convergente com essa dicotomia entre o 

interesse do Estado e do campesinato, o trabalho é representado como um valor central da 

cultura camponesa enquanto a “ganância” e a “corrupção”, condensadas no que o movimento 

denomina como “oportunismo”, representariam a degenerescência das tradições camponesas 

pela imposição do capitalismo. O “oportunismo” – como a LCP caracteriza as posições 

reformistas de uma forma geral - não é abordado, no entanto, como um fenômeno circunscrito 

à política oficial institucional ou mesmo às formas mais organizadas das lutas de classes 

(movimentos populares, partidos de esquerda, etc.), mas, como um fenômeno presente desde 

suas mais corriqueiras e simplórias manifestações cotidianas das lutas de classes.    

Uma dimensão que merece destaque é a relação cultural implícita na valoração de 

símbolos, como nas bandeiras vermelhas e faixas em que as siglas e frases são escritas em 

amarelo dourado sobre o vermelho escarlate, na bandeira palestina sempre presente enquanto 

a bandeira dos USA é, muitas vezes, queimada em protestos. Nas fotografias de lideranças do 

movimento falecidas expostas em eventos, panfletos ou estampadas em estandartes durante 

protestos. Tais fontes de forte cunho canônico são particularmente reveladoras da incidência 

da dimensão cultural na conformação da fisionomia política da LCP. O movimento representa 

o campesinato como um elemento dinâmico da luta pela transformação social, como uma 

fonte inesgotável de energia rumo ao “progresso”, representado num futuro ideal de “morte”, 

“fim” do latifúndio, numa narrativa escatológica em que a redenção é reificada a cada tomada 

de terra, evento, protesto, discurso, panfleto. A ocupação, os processos coletivos de decisão, a 

posse e a produção na terra, cada passo do movimento concreto na emancipação econômica 

do campesinato é interpretado pela Liga como um avanço na emancipação política do 

                                                             
63 Coube à Internacional Comunista fundada em 1919 a sistematização teórica desse princípio leninista, frenteaos 
desafios colocados pela vertiginosa expansão do ideário bolchevique entre países que possuíam uma vasta 
população rural, colocando a urgência para os marxistas das questões agrária e camponesa. Como demonstra 
Oliveira (1986) a participação massiva dos camponeses, por meio de “revoluções agrárias” cujo móvel central 
fora à luta pela terra, representou fator decisivo no triunfo em incontáveis revoluções populares triunfantes por 
todo o planeta, na primeira metade do século XX. 
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campesinato e, a todo momento, busca-se estabelecer relações entre os objetivos, princípios e 

métodos do movimento com a realidade das conquistas, desafios, derrotas, erros, 

insuficiências e debilidades enfrentadas na luta pela terra, na mobilização, politização e 

organização do campesinato.  

No esforço por delinear a fisionomia política da Liga essas duas dimensões ou 

temporalidades, concomitantes e convergentes, emergem das fontes produzidas pelo 

movimento ao longo dos vinte e dois que abarcam nossa pesquisa: a primeira dimensão 

remete às relações políticas estabelecidas entre o campesinato junto ou contra outras classes, 

setores e o Estado e são particularmente evidentes nas narrativas dos conflitos da luta pela 

terra. Essa dimensão aparece em nossas fontes com um forte apelo discursivo, na disputa da 

“opinião pública”, pela “justeza” “razão” de suas reivindicações e ações. Enquanto a segunda 

dimensão parece estar voltada à disputa política e ideológica dentro do próprio movimento e 

está intrinsecamente relacionada ao enunciado por Motta (2009, p.23) como parte substantiva 

das “ações e práticas” e dos “vetores sociais” necessários à constituição das culturas políticas.  

Por meio dessa dimensão ideal, ideológica, enaltecendo determinados princípios, fortalecendo 

determinadas práticas e o combatendo outras, a Liga busca edificar exemplos, consolidar 

visões e ideais, muitas vezes, recorrendo as narrativas e representações sobre lideres, vitórias, 

heróis, símbolos e sonhos, unificando os camponeses em torno da causa comum da luta pela 

terra.  
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