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I - Justificativa 

Este projeto é desdobramento de uma pesquisa conjunta, anterior, da qual 

resultou a publicação de um livro intitulado Vozes da Marcha pela Terra
1
. Esse trabalho 

objetivava registrar o momento histórico da Marcha Nacional por Reforma Agrária 

Emprego e Justiça (finalizada dia 17 de abril de 1997, em Brasília). A proposta foi 

concretizada por meio das histórias de vida de trabalhadores do MST de diferentes regiões 

do país, pessoas que concorreram para a realização do evento. Para tanto, foi necessário 

estar no cenário de chegada dessa Marcha e entrevistar 16 trabalhadores (um de cada estado 

representado na Marcha) que nos contaram suas trajetórias de vida, as razões da luta e 

militância e o empenho para se redefinirem enquanto cidadãos.  

Desse modo, pudemos perceber algumas diferenças regionais do trabalho rural e 

da atuação do Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra. Foi possível também 

aquilatar distinções que sobretudo se fizeram notáveis em termos da organização familiar e 

da relação de trabalho que os amalgamava num mesmo projeto coletivo. Os papeis sociais 

dos membros de um clã familiar mostravam-se em nítida fase de reorganização na relação 

interna com membros da própria comunidade. O mesmo se dá em face das novas funções 
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que desempenham na sociedade mais ampla. Chamou-nos atenção, logo, a clara diferença 

entre os padrões de família tradicionalmente vista. Além do mais, esses núcleos familiares 

estão estruturando-se com base no trabalho coletivo, fato esse que desperta para 

direcionadas a um futuro que implica a educação dos filhos (ou de membros agregados). 

Essa formação passa a focar a produção para o sustento nuclear, coletivo e de mercado e 

sobretudo o alinhamento político que costura a luta em diferentes níveis, a saber: pessoal, 

familiar, grupal e fora do Movimento. 

Esse primeiro trabalho sugeriu que aprofundássemos a reflexão sobre a família dentro 

daquele que é hoje o maior movimento popular rural no Brasil. O nível de consciência de 

adesão ao processo de luta mostrou-se ser a referência mais presente e marcante em todas 

as narrativas que registamos. A família, por sua vez, apresentou-se como preocupação em 

todas as narrativas das pessoas entrevistadas. Logicamente, ela era mostrada como unidade 

estruturadora da vida cotidiana, porém não mais em moldes derivados da condição 

burguesa estruturada institucionalmente em cima de preceitos convencionais. Agora, a 

família se caracteriza por compromissos de trabalho diretamente ligados a dois fatores 

fundamentais: o trabalho na terra; e a política de posse de assentamento e efetivação de 

uma ação capaz de se impor na sociedade. Ambos fatores se fundem em uma consciência 

de solidariedade que exige comunicação dos núcleos com a coletividade interna (por 

ordem: no próprio grupo familiar, no Movimento e na sociedade em geral).  

A medida que definimos nossa pesquisa como um estudo de família é preciso 

que se faça uma breve reflexão sobre outros trabalhos que focaram esse tema. O assunto 

família começou a ser estudado no Brasil em livros como Casa Grande e Senzala e 

Sobrados e mucambos, de Gilberto Freyre nos quais se dedica a entender como se 

estruturava a família na sociedade patriarcal. Ganhou espaço ao ser tratado por intelectuais 

como Antônio Cândido em Parceiros do Rio Bonito. Por fim, mais recentemente, vem 

recebendo contornos modernos em trabalhos acadêmicos como os de Eni M. Samara e 

Esmeralda Blanco
2
. 

Na história oral as pesquisas são mais recentes sendo pioneiros nesse campo os 

trabalhos de Oscar Lewis, Os Filhos de Sanches e Cinco Famílias. As pesquisas de Lewis 

tiveram início em 1943 no México e desenvolveram um método bastante interessante e 



inovador de se trabalhar com famílias. Em Cinco Famílias o autor escreveu sobre a vida de 

cinco grupos comuns em cinco dias do cotidiano normal dessas pessoas. Já em Os filhos de 

Sanches, ele apresentou um estudo mais aprofundado da vida de apenas uma dessas 

famílias. Inovou, mais uma vez, a medida em que entrevistando cada membro do grupo 

pode registrar as vivências individuais sob a ótica e palavras do próprio narrador. Isso 

possibilitou uma visão panorâmica e multifacetada de cada um dentro do contexto familiar 

(pois cada pessoa tem sua própria versão sobre um mesmo acontecimento), além de 

evidenciar aspectos da vida das classes menos favorecidas no México. 

Atualmente em nosso grupo de estudos NEHO-USP - Núcleo de Estudos em História 

Oral - temos exemplos dos trabalhos de Cristina Peres, Samira Odel e Sônia Novinsky que 

sobre diferentes comunidades conjugam em seus estudos história oral e o tema família, 

pesquisando sobre as problemáticas de gênero e de gerações, como é pretensão desse 

projeto. 

A pesquisa que está sendo proposta, em nível de mestrado, objetiva acompanhar 

três famílias de trabalhadores rurais, na região de São Paulo e contemplá-los em diferentes 

situações de vínculos de trabalho junto ao Movimento: 1) assentados cooperados, 

desenvolvendo trabalho coletivo; 2) assentados que trabalham a terra de modo 

individual/familiar, contando apenas com a mão de obra de seu núcleo parental; e por fim 

uma família em processo de luta, que ainda esteja acampada, situação bem diversa das duas 

anteriores posto que essas pessoas encontram-se distanciadas da possibilidade de qualquer 

tipo de trabalho sistematizado dada a inconstância de sua condição. 

Reforça-se a relevância destes padrões de relação de trabalho como forma de 

abordagem das novas características que delineiam o perfil dos trabalhadores do 

Movimento. A premissa que organiza esta idéia, deriva do pressuposto de que os vínculos 

de maior permanência (propriedade efetiva e continuidade de trabalho e produção) 

asseguram estabilidades que permitem melhor requalificação dos padrões familiares. 

Aspectos morais, consuetudinários, éticos, festivos, religiosos, enfim, todos os ângulos do 

comportamento sócio-familiar, dependem e se redimensionam segundo as novas regras 

feitas no processo e na definição dos pressupostos da luta.  
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Acredita-se que, por meio dessa experiência, possa ser observada a visão que tais 

indivíduos e núcleos parentais têm da trajetória de luta pela posse da terra; qual a 

importância que dão ao MST como catalisador e requalificador desse processo. Elegeu-se a 

família, por ser ela a célula formadora da sociedade idealizada pelo Movimento. É nela que 

acreditamos poder depararmos com os problemas impostos no dia a dia e suas possíveis 

soluções idealizadas pelos indivíduos. Está a família, por conseguinte, posicionada entre a 

vida institucional do Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra e a do indivíduo, é 

assim o grupo social em que podemos visualizar forte atuação de ambos e analisar suas 

influências recíprocas. Partindo desse princípio pensamos estudar qual a influência do 

Movimento na vida particular das pessoas e de seus núcleos, e por outro lado, qual a ação 

que essas pessoas exercem sobre o Movimento. 

A história oral e o acompanhamento da vivência familiar se completam a medida 

em que a narrativa desses indivíduos podem fornecer elementos mais concretos para 

entendermos a organização do Movimento dos trabalhadores Sem Terra. Assim, por meio 

dessa escolha pode-se aprofundar questões como o papel da mulher e do homem na família 

e no trabalho; a educação moral e formal das crianças, abordando conseqüentemente a 

questão geracional e a educação no MST. Propõe-se com isso fazer-se um estudo de gênero 

e gerações nas famílias de trabalhadores rurais. 

Para entendermos a dinâmica do cotidiano desses núcleos é importante, ainda, 

destacar que aspectos geracionais - conflitos entre pais, filhos e irmãos, problemas de 

relacionamentos familiares derivados de novas opções (separações) e principalmente um 

diálogo intenso com os valores familiares tradicionais - acontecem com freqüência. 

As mulheres são um importante grupo de reivindicação e ocupam posições 

fundamentais na organização do MST, assumindo a liderança em determinadas situações. 

Sua atuação merece ser estudada com maior atenção, pois elas, na maioria das vezes 

acumulam a responsabilidade de cuidarem de suas famílias e o trabalho administrativo, 

cumprindo, assim, papéis específicos no coletivo, mas também se exercitam em funções 

familiares. O processo de luta pela terra também faz com que as mulheres tomem 

consciência das relações de gênero estabelecidas socialmente, fazendo com que busquem 

renovar essas relações com maior igualdade. Por outro lado, o sentido de masculinidade 

conservadora do campo começa a chocar-se a partir do momento em que as mulheres 



assumem seus lugares na divisão de tarefas, fazendo com que se redefina também o 

significado de ser homem. Esses dois reposicionamentos refletem-se em casamentos mais 

tardios e na constituição de famílias menores.  

As famílias escolhidas serão compostas de indivíduos de pelo menos duas 

gerações diferentes o que possibilitará um estudo de permanências e mudanças das idéias 

sobre o método de trabalho mais eficiente, se o coletivo ou se o individual. Essa questão se 

coloca pois em algumas regiões do Brasil como o sul e o sudeste o trabalho coletivo está 

mudando o perfil do agricultor a medida em que possibilita algumas vantagens, como a 

mecanização da lavoura, e o impulsiona a continuar participando da luta pela terra. Fato 

este relevante para o não esvaziamento ou enfraquecimento do MST, que resulta em uma 

maior organização do próprio Movimento. 

Pretende-se investir na questão geracional por acreditar-se ser maior a influência 

do Movimento nas pessoas mais jovens (entre 15 e 25 anos) que, por isso, acabam optando 

pelo trabalho coletivo ou cooperado quando recebem suas terras. Diferentemente da 

geração anterior (mais de 40 anos) que prefere o trabalho individual ou familiar, com a 

posse individual da terra. Essa opção passa a ter crucial importância para o Movimento, 

porque a escolha pela posse trabalho individual muitas vezes contribui para o processo de 

minifundização e posterior venda da terra, desta forma não solucionando o problema 

fundiário brasileiro. 

Entre tantos assuntos, a questão fundamental apresentada diz respeito ao 

contorno dado para o próprio grupo. A identidade do movimento pode ser pensada em nível 

do tratamento dado a diversas situações. Tendo claro que os conceitos de democracia e de 

direito são a estrada pela qual trafega a luta, as questões individuais se colocam como 

coletivas.  

A família apresenta-se para esse movimento popular como base do 

desenvolvimento de justiça social. A agricultura familiar ganha espaço dando trabalho a 

seus membros e não dispensando o desenvolvimento tecnológico nas cooperativas. O 

trabalho - coletivo, de preferência - é a base para uma nova educação social e política, para 

o exercício da cidadania e para a revalorização da cultura camponesa. 

 

II- Objetivos 



 

Essa pesquisa visa constituir um acervo de entrevistas de histórias de vida de 

indivíduos constituintes de três famílias de trabalhadores rurais. Com as incursões de 

campo, pretende-se, compreender melhor como se dá o cotidiano dos acampamentos, 

assentamentos e cooperativas e visualizar como se efetiva o processo de conquista da terra. 

Estaremos preocupados em um primeiro instante em entender como se organizam as 

famílias escolhidas. Pensa-se, nesse momento, focar atenção em como a luta pela terra 

ajuda na redefinição de papeis dentro da família (feminino e masculino), mas também como 

a atuação junto ao MST possibilita uma re-estruturação do próprio significado de família. 

Tenciona-se, também, entender como essas pessoas relacionam a possibilidade 

da posse da terra com sua atuação no Movimento. Buscaremos, portanto, respostas às 

perguntas: Qual a visão que têm de força popular? Como vêem e entendem o MST? É o 

Movimento o melhor caminho para que pessoas sem perspectiva de um futuro diferente e 

melhor, conquistem um espaço social?  

Deseja-se em contrapartida observar como as pessoas já assentadas se relacionam 

com o Movimento. O que faz com que, depois de receberem a terra, não abandonem o 

MST? E o que as faz abandonar? Mesmo depois de assentado qual o vínculo existente com 

o MST? Quer-se investigar quais das expectativas dessas pessoas foram concretizadas ao 

serem assentadas e quais foram frustradas. Qual a visão que têm hoje do MST e da luta por 

reforma agrária? Quais as perspectivas de ação individual e coletiva? 

Pretendemos ainda comparar a produtividade do trabalho individual ou familiar 

com o coletivo proposto pelo MST. Temos por finalidade, desta forma, examinar qual o 

método de trabalho adotado pelas diferentes famílias e qual seus motivos particulares. 

Estaremos atentos à divisão de tarefas na casa e no campo e por meio disso temos 

como meta perceber como são tratadas as questões de gênero dentro de cada uma dessas 

famílias. Não queremos, no entanto, apenas prestar atenção às mulheres, entendemos aqui 

que é preciso ser feito um estudo conjunto do papel do homem e da mulher, focalizando 

suas atividades na vida cotidiana familiar. 

 

Hipótese de trabalho 

 



O momento e a qualidade dos caminhos trilhados a luta é o cerne deste projeto 

que basicamente procura responder a um problema central: as drásticas mudanças operadas 

na relação de trabalho e produção seriam compatíveis com os modelos familiares 

tradicionais ou, em face do Movimento, as condutas familiares – bem como as pessoais – 

estariam submetidas a novos padrões? Desdobramento disto a grave pergunta: seriam os 

padrões de família tradicionalmente convencionados suficientes para servir de base para 

novas relações familiares? Principalmente se considerarmos o trabalho rural, seriam os 

modelos urbanos suficientes para sustentar um Movimento em processo de luta constante 

contra estruturas institucionais, inclusive de posse da terra?  

Por ângulo diverso, convém lembrar a dinâmica natural das mudanças internas 

do grupo. Logicamente temos que considerar o MST em processo e isto implica, muitas 

vezes, em ingresso de novos membros, em pessoas que solitariamente anuem ao 

Movimento e, também, em pessoas que deixam o grupo por razões várias. Estas alterações 

afetam os comportamentos convencionados e sugerem outras adaptações.  

 

Sem dúvida, teremos em mente muitos outros temas no momento da entrevista e 

estaremos abertos a receber informações outras, quase sempre inesperadas, mas de forma 

geral pode-se dizer que todas as entrevistas perpassaram pelos tópicos: 

- Dados Pessoais/Situação da família/Infância/Adolescência/formação escolar; 

- Formação da família; 

- A vida antes do MST; 

- A entrada no MST; 

- A vida no MST/ acampamento/ ocupações/ assentamento; 

- Avaliação da própria trajetória de vida. 

Porém, procuraremos não os levantar, pois interessa-nos o que os colaboradores 

tem a dizer. Quero saber quais desses são relevantes em suas histórias de vida sem precisar 

trazê-los à tona, como quem tivesse estabelecido o que deveria ser importante para o 

registro histórico. 

Traça-se como hipótese central de pesquisa que o processo de influência mútua 

(indivíduo/Movimento e Movimento indivíduo) acaba por determinar família e movimento. 

Acreditamos ser um processo bilateral pois ao mesmo tempo que o MST atua sobre a vida 



dessas pessoas, são elas quem dão corpo e forma ao Movimento. Dessa forma acreditamos 

que os indivíduos ganham força e participam efetivamente das decisões a respeito dos 

caminhos que trilharam.  

 

III - Fontes 

 

Este projeto será desenvolvido a partir da elaboração e estabelecimento de 

documentos derivados de depoimentos colhidos especialmente para tanto, e do estudo 

fontes geradas pelo MST e sobre ele; além do mais, os trabalhos historiográficos sobre 

temas correlatos comporão nossas preocupações analíticas: 

 

 

IV - Metodologia 

 

Para a realização desta pesquisa, opta-se por seguir as indicações metodológicas 

da história oral, mais especificamente história oral de vida a medida em que se diferencia 

das outras abordagens desta área – história oral temática e tradição oral -, sendo a maneira 

mais pessoal e subjetiva de registro de experiências individuais e proporcionando um maior 

entrosamento entre as famílias e o pesquisador. Não buscaremos simplesmente 

informações, nem nos propomos a revelar totalmente a identidade de um movimento social 

como o MST através de alguns poucos entrevistados. Realizaremos um trabalho a partir da 

história oral de vida visando trazer para o campo da história contemporânea brasileira o 

indivíduo e a sua versão de como os acontecimentos históricos se desenrolaram e 

influenciaram em sua vida atual, e ainda como eles constróem sua própria história.  

Certamente, a designação da história oral de vida como abordagem qualitativa é 

apropriada, mas não em vista da mera obtenção de informações complementares a 

dados quantitativos. Com este procedimento, o pesquisador apenas seleciona trechos 

dos depoimentos que justifiquem os números levantados ou os fatos históricos já 

consagrados, denotando uma pretensa cientificidade, que torna-se falsa, se não 

compreendermos que a história oral implica numa construção histórica da experiência 

pessoal, que deve ser valorizada, exatamente porque representa a dimensão cotidiana 

do fazer histórico.
3
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Para justificar nossa opção metodológica, inspiramo-nos em vários autores que 

consideraram que a fidelidade a os fatos poderia ser dispensada, pois a versão pessoal, a 

forma como o colaborador os narrou e quais deles quis deixar para a posteridade, possuía 

dimensões interpretativas mais ricas e significativas: 

A história oral de vida é o retrato oficial do depoente. Nesta direção, a verdade 

está na versão oferecida pelo narrador que é soberano para revelar ou ocultar casos, 

situações e pessoas. (...) Afinal, este tipo de verdade constitui um dos eixos de nossa 

realidade social.
4
  

 

Nesse sentido, trilharemos caminhos antes percorridos por autores, como E. Bosi, 

que no clássico Memória e Sociedade. Lembranças de Velhos, onde expressou: 

Não dispomos de nenhum documento de confronto dos fatos relatados que 

pudesse servir de modelo, a partir do qual se analisassem distorções e lacunas. Os 

livros de História que registram esses fatos são também um ponto de vista, uma versão 

dos acontecimentos, não raro desmentidos por outros livros com outros pontos de vista. 

A veracidade do narrador não nos preocupou: com certeza seus erros e lapsos são 

menos graves em suas conseqüências que as omissões da História oficial. Nosso 

interesse está no que foi lembrado, no que foi escolhido para perpetuar-se na história 

de sua vida.5 

  

Ou mesmo A. Portelli, que definiu a especificidade da história oral nesse aspecto: 
A primeira coisa que torna a história oral diferente, portanto, é aquela que nos 

conta menos sobre eventos que sobre significados. Isso não implica que a história oral 

não tenha validade factual. Entrevistas sempre revelam eventos desconhecidos ou 

aspectos desconhecidos de eventos conhecidos: elas sempre lançam nova luz sobre 

áreas inexploradas da vida diária das classes não hegemônicas. (...) Fontes orais 

contam-nos não apenas o que o povo fez, mas o que queria fazer, o que acreditava estar 

fazendo e o que agora pensa que fez. (...) a diversidade da história oral consiste no fato 

de que afirmativas “erradas” são ainda psicologicamente “corretas”, e que esta verdade 

pode ser igualmente tão importante quanto registros factuais confiáveis.6 

 

Assim, são personagens principais das narrativas que registraremos nessa 

pesquisa sujeitos históricos comuns, membros de uma família – e nem por isso com menor 

credibilidade. O tão em voga cotidiano na história, do qual nos falou Agnes Heller, poderia 

ser, enfim, ser evocado: 

 A vida cotidiana não está „fora‟ da história, mas no "centro" do acontecer histórico; é a 

verdadeira "essência" da substância social. (...) As grandes ações não cotidianas que são contadas 

nos livros de história partem da vida cotidiana e a ela retornam. Toda grande façanha histórica 

concreta torna-se particular e histórica precisamente graças a seu posterior efeito na cotidianidade. 

                                                           
4
 MEIHY, J. C. S. B., Manual... op. cit., p. 35-36. 

5
 BOSI, E., Memória e Sociedade. Lembranças de Velhos. São Paulo, T.A. Queiroz/EDUSP, 1979, p. 1. 

6
 PORTELLI, A. “O que faz a história oral diferente”. Proj. História, São Paulo, (14) fev. 1997, pp. 31-32. 



A vida cotidiana é a vida do indivíduo.7  

 

Os indivíduos que farão parte de nosso trabalho, narrando suas vidas cotidianas, 

são cidadãos comuns, entretanto, ao construirmos suas histórias de vida eles passarão a ser 

as personalidades centrais dos acontecimentos históricos. Com essa perspectiva, não 

pretendemos forjar “novos heróis”, mas apenas comprovar que qualquer colaborador é tão 

importante como agente histórico quanto os líderes ou os governantes reconhecidos pela 

“história oficial”, pois: 

Todas las narraciones personales tienen una función política, ya que originan una 

determinada manera de ver el mundo que privilegia unos determinados intereses 

(historias y significados) sobre otros, tengan o no contenido político explícito. Para 

desentrañar la ideología en la narración personal se requiere un análisis de la estructura 

y significados profundos, dentro un discurso de textos y participantes múltiples... 

Contar narraciones personales puede legitimar significados dominantes o resistir 

significados dominantes en una transformación de significados.8 

 

Acima de tudo, pretendemos de fugir do que a maior parte dos trabalhos que se 

baseiam na história oral tem feito, nas palavras de R. Grele: oscilar entre os extremos de um 

populismo entusiasta, onde o historiador desaparece para dar voz ao "povo", e uma 

concepção tradicional de historiografia "objetiva" na qual o historiador/autor assume uma 

posição privilegiada como intérprete das interpretações de seus entrevistados.
9
 

Desde o início do trabalho de campo estaremos presentes na construção e no 

direcionamento do que significariam as narrativas que irão ser elaboradas. Posto que 

ambos, entrevistador e entrevistados, devem ser co-autores das histórias de vida. 

Outro tópico importante é a explicitação do significado de conceitos que 

adotamos para designar o grupo como o termo colaboradores: “nome dado aos depoentes 

que têm seu papel mudado, deixando de ser meros informantes, atores, objetos de 

pesquisa.”
10

  

É parte fundamental da pesquisa a determinação precisa, de acordo com os 

procedimentos da história oral, da colônia a ser entrevistada, "pelos padrões gerais de sua 
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9
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comunidade de destino, isto é, dados os traços preponderantes que ligam a trajetória de 

pessoas".
11

 Em outras palavras, a colônia é um grupo abrangente - no caso, famílias de 

trabalhadores rurais membros do MST - conceituado a partir de características próprias que o 

distingue de outros. 

... é preciso que se forme uma comunidade de destino para que se alcance a 

compreensão plena de uma dada condição humana. Comunidade de destino já exclui, 

pela sua própria enunciação, as visitas ocasionais ou estágios temporários no locus da 

pesquisa. Significa sofrer de maneira irreversível, sem possibilidade de retorno à antiga 

condição, o destino dos sujeitos observados.
12

  

  

Caracterizar a colônia será apenas o primeiro passo em direção ao trabalho de 

campo de história oral. Seus diversos membros poderiam constituir variadas redes, 

especificando a mesma em múltiplas facetas: "rede é uma subdivisão da colônia e que visa 

estabelecer parâmetros para decidir sobre quem deve ser entrevistado ou não. 

Deste modo, nesse trabalho, está sendo proposto montar colônia com três 

diferentes redes de entrevistados - as famílias. Acredita-se que este grupo de entrevistados 

apresentará, por meio das narrativas, a organização argumentativa de uma problemática 

peculiar dos sem terra, mas ao mesmo tempo diferenciada a medida que narrarem as 

especificidades de cada uma dessas famílias. 

Para a realização das entrevistas pensamos algumas colocações gerais que compõe o 

que a história oral chama de perguntas de corte, pois são elas responsáveis pelo 

entrelaçamento dos relatos permitindo sua posterior análise. De acordo com Bom Meihy, a 

"pergunta de corte é uma questão que perpassa todas as entrevistas e que deve referir a 

comunidade de destino que marca a identidade do grupo analisado".
13

 A escolha delas dá-se 

a partir da experiência em projetos de história oral de vida anteriores, bem como pelas 

premissas teórico-metodológicas acima delineadas. 

 Por fim, em todas incursões a campo para a realização de entrevistas, acredita-se ser 

fundamental anotar ou gravar impressões sobre cada entrevistado, assim como a respeito de 

todo o ambiente que nos cercou durante os encontros. Tais anotações constituirão o que 

chamamos de caderno de campo, recurso emprestado da antropologia, que não será feito 
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no momento da entrevista, diante dos colaboradores, pois esta atitude poderia até mesmo 

causar a eles um certo desconforto. 

 Depois de efetuada a coleta dos depoimentos e de tê-los convertido em documentos, 

proceder-se-á a análise que se fará em duas instâncias principais: em nível do discurso e em 

nível historiográfico. No primeiro caso, verificaremos as questões segundo a visão dos 

participantes e no segundo, será considerado o leque temático em diálogo com a 

historiografia. 

Fontes Orais 

Trabalharemos neste projeto primordialmente com fontes orais. Sendo elas, 

entrevistas de história oral de vida dos indivíduos constituintes de três famílias em 

diferentes estágios da luta pela terra: cooperativas, assentamentos e acampamentos.  

Temos como ponto de partida a entrevista já publicada
14

 de João Francisco de 

Matos, gaúcho que atualmente está assentado com sua família no município de Itapetininga 

no estado de São Paulo. A partir desse primeiro contato estabelecido tenciona-se traçar uma 

rede de entrevistados e portanto a definição dos núcleos familiares. Como se trata de três 

grupos em situações diferentes (de relação e vínculo de trabalho) teremos que optar pela 

representatividade dos escolhidos. Fala-se, aqui, em representatividade em sentido amplo 

pois é difícil supor algum modelo em um Movimento ainda processo de transformação. 

Assim mesmo, é relevante supor que o tempo e o prestígio dos grupos nos micro-sistemas 

em que atuam diretamente sugiram quem deva ser entrevistado. A vantagem disto é que o 

próprio grupo irá escolher seus modelos. A legitimação, far-se-á pois através dos critérios 

que a comunidade estabelece. 

Outro cuidado necessário diz respeito às narrativas, pois ao registrá-las, 

deparamo-nos com expressões de oralidades complexas, representadas por falas carregadas 

de expressões e sotaques regionais, intercaladas com outras de vocabulário limitado. 

Repletas do que o linguajar culto consideraria “erro” e permeadas por vícios de linguagem, 

as transcrições literais são praticamente impossíveis de serem lidas. Assim, a “tradução” do 

sentido das experiências de vida estaria seriamente comprometida se não empreendermos 

um trabalho de construção do documento escrito a partir da fonte oral, através de uma 

metodologia particular relacionada à história oral, amplamente abordada em várias 
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publicações.
15

 Esse processo, grosso modo, consiste em transposição de um discurso oral 

para uma linguagem escrita, que claramente obedece outras regras formais. 

A partir da subjetividade que perpassa o trabalho de campo do oralista, 

oferecemos nossos esforços, nesta pesquisa, para o estabelecimento de uma história “vista 

de baixo”
16

, daqueles que geralmente são excluídos da história oficial e que por meio da 

história oral podem ser incluídos quando contam suas vivências.  

Os registros propostos serão arquivados no próprio MST, além de cópias 

delegadas aos depoentes. Para efeitos de análise serão operadas as regras que consideram a 

fita transcrita e autorizada como o documento legítimo. 

 

Fontes Escritas 

Estaremos atentos, também, às fontes escritas, analisando os materiais elaborados 

pelo próprio MST e sobre eles. Logicamente será de interesse registrar os temas 

diretamente vinculados às questões familiares. Indubitavelmente, estabeleceremos 

constante contato com periódicos escritos e editorados pelo Movimento Sem Terra, dentre 

eles destacamos o tablóide Jornal Sem Terra e a Revista Terra. 

Textos sobre ética familiar, em particular aqueles derivados de ações apostólicas 

das igrejas serão cruzados com depoimentos sugerindo uma força analítica importante.  

Além do mais, este estudo evidentemente se baseará na clássica bibliografia 

existente a respeito da Reforma Agrária e na mais atual sobre o próprio MST, pois a 

questão fundiária é um tema amplamente estudado principalmente por sociólogos e 

antropólogos. Dentre essa produção damos destaque aos livros de José de Souza Martins, 

Leonardo Boff e os mais recentes organizados por João Pedro Stédile
17

. 
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5 - Cronograma 

 

Esse projeto de pesquisa será realizado no prazo de dois anos. Nesse tempo além do 

trabalho de campo, as disciplinas de Pós-graduação na Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas - FFLCH - da Universidade de São Paulo - USP serão cursadas; e o 

levantamento bibliográfico e a leitura da bibliografia serão realizados. 

 

Cronograma Semestral 

Atividades de pesquisa 1º 2º 3º 4º 5º 

Levantamento Bibliográfico X     

Fichamentos X X X X  

Leituras Teóricas em Grupo  

(NEHO* ) 

X X X X X 

Cursos a fazer X X    

Entrevistas orais             transcrição 

textualização, transcriação e conferências 

                                                        

. 

X          

. 

X          

. 

X          

. 

 X         

. 

Relatório Parcial  X  X  

Preparação do Relatório de 

Qualificação 

         

. 

             

. 

          .   X            

. 

            

. 

Redação do Relatório Final    X X 
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