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RESUMO 

 

Esta dissertação objetiva desvelar em que medida a mística do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é constituidora de elementos para a formação do 

homem em relação ao meio ambiente. Nesse sentido, procuramos averiguar como a 

mística foi utilizada nos espaços formais e informais e quais elementos do meio ambiente 

se faziam presentes nas práticas pedagógicas em sala de aula e nos cursos de formação. 

A metodologia adotada foi a fenomenologia descritiva, na perspectiva de compreender o 

sentido que a mística tem para os professores dos assentamentos rurais no estado de 

Sergipe, assim como descrever os procedimentos utilizados na elaboração das místicas 

produzidas pelos integrantes dos assentamentos e sua interação com a formação do 

homem em relação ao meio ambiente. Concluímos, portanto, que a mística do MST se 

constitui num importante elemento na formação dos assentados em relação às questões 

socioambientais, pois seus conteúdos abrangem desde a ocupação da terra, perpassando 

por preservação/conversação de nascentes dos rios até o cuidado que se deve ter ao 

utilizar agrotóxicos, descarte correto dos resíduos de diversas categorias; reinvindicações 

de direitos humanos e outros, na possibilidade de uma auto formação coletiva, a qual se 

traduz nas mensagens de ordem socioambiental, cultural, educacional e econômica de 

modo a contribuir efetivamente para o processo formativo dos assentados. 

 

Palavras-chave: Mística; Meio Ambiente; Formação 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims to unveil in which extension the Mystic of the Rural Landless 

Workers Movement (MST) contributes to the formation of those involved in the 

Movement in relation to the environment. In this way, we investigated how the mystic 

was used in formal and informal spaces, and, which elements from the environment were 

used in the pedagogical practices  developed in the classroom´s settlement as well as in 

the MST´s training courses. The methodology used was based on descriptive 

phenomenology, aiming to comprehend the meaning that this mystic has to the teachers 

of the settlements of Sergipe State, as well as to describe the procedures used in the 

mystics´ elaboration produced by the rural workers settled as well as their interation with 

the formation of the men concerning the environment. Therefore, we conclude that the 

mystic of MST constitutes itself as an important element in the formation of the rural 

workers in relation to socioenvironmental affairs. Furthermore its contentes cover since 

the occupation of the land, being imbued by the preservation/conservation of headwaters 

of rivers up to the care that must be taken when using pesticiles, as well as the correct 

way of disposing the different kinds of waste, and also  claiming  the human rights among  

others possibilities, in which the mystic has contributes to the collective formation in 

socioenvironmental area, cultural area, educational and economic area as a way of 

contribute effectively to the formative process of the settlers. 

 

Keywords: Mystic; Environment: Mystic; Environment; Formation. 
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INTRODUÇÃO – TENHO TANTAS PERGUNTAS PARA SUAS RESPOSTAS... 

 

Durante o período de graduação no curso de Pedagogia da Universidade Federal 

de Sergipe, participei como voluntária da pesquisa Saberes da Prática Pedagógica de 

Professores Nas Séries Iniciais do  Ensino Fundamental em Escolas Rurais, e no ano 

seguinte da pesquisa O Processo de Formação Escolarização dos Alunos de Pedagogia: 

uma Reflexão sobre o Significado de Aprender e Concluir um Curso, também como 

voluntária e em seguida do Projeto financiado pela FAPITEC-SE, a Mística Enquanto 

Dimensão na Formação dos Alunos do Curso de Pedagogia da Terra  que objetivou 

compreender em que sentido a mística contribuía para o processo formativo-educativo 

dos alunos do Curso de Pedagogia do Departamento de Educação da Universidade 

Federal de Sergipe, participantes do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PROPED) 1. Todos estes projetos foram Orientados pela Professora Dra. Maria José 

Nascimento Soares. Foi durante estes dois últimos projetos de pesquisa que se gesta o 

projeto de Mestrado que tem como tema central a mística do MST e meio ambiente. 

Questionei-me naquele instante se tal encenação poderia ser tão poderosa a ponto de 

mudar os sentimentos e como esta poderia se voltar para trabalhar questões ambientais, 

como mudanças de atitudes que levem ao cuidado com o meio, a mudança referente ao 

uso de agrotóxicos, etc. 

 Os alunos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, passavam por 

diversas dificuldades para poderem concluir o curso, e a mística por eles perpetuada, foi 

um dos elementos que os mantiveram unidos, coesos, alertas e combatentes até o final. 

Tendo estes fatores em mente, nasce em mim a primeira de muitas inquietações: seria a 

mística capaz de contribuir com os assentados em questões e atitudes concernente ao meio 

ambiente? Os projetos haviam me instigado a buscar uma compreensão da mística em 

relação ao homem e a natureza, de modo a interrogar se esta poderia ser utilizada em 

                                                                 
1 O Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia para os beneficiários da Reforma Agrária, vinculados aos 

assentamentos do Nordeste – PROPED, conhecido como “Pedagogia da Terra” que enfatiza a reflexão 

sobre questões agrárias; superação da dicotomia campo-cidade e na afirmação das relações de enraizamento 

dos sujeitos ao campo, como contribuição para o desenvolvimento humano e social das pessoas que nele 

vivem (ANDRADE, 2011, p. 14). Assim, o referido curso utiliza a Pedagogia da Alternância. Nesta, os 

alunos tem o Tempo Comunidade (TC) e o Tempo Escola (TE). Durante o TC, os alunos retornam ao seu 

assentamento para aplicar as aprendizagens adquiridas em sala de aula o que foi estudado durante o TE.  
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assentamentos como forma de auxiliar os assentados na transição de uma sociedade que 

busca se tornar sustentável. Será que a mística auxilia no processo formativo - educativo 

dos assentados em direção a uma mudança de atitudes positivas em relação ao meio 

ambiente?  

Durante o processo de conclusão do curso de Pedagogia da Terra, os alunos 

participantes do PROPED, tiveram que desenvolver um projeto de ensino e aplicá-los nas 

escolas dos assentamentos aos quais faziam parte. Assim o feito, voltaram para 

Universidade Federal de Sergipe e elaboraram relatórios a respeito de que haviam feito, 

como haviam feito, enfim, um relatório que, além de contribuir com a avaliação final, 

também contribui para uma autorreflexão, pois deveria ser preenchido, dia após dia, uma 

ficha em que, além de dizer o que haviam feito e como, também trazia os seguintes itens: 

Você faria diferente? Por que sim? Por que não?  O que faria diferente? Finalizando os 

relatórios, estes foram entregues à professora Prof. Dra. Soares encarregada da disciplina 

Estágio IV, para leituras e avaliações. Destarte, nos foi permitido pelos alunos e pela 

professora a leitura de tais relatórios.   

Durante a leitura destes relatórios, inicialmente o que mais me chamou a atenção 

foi a quantidade de temas voltados ao meio ambiente, a exemplo da Educação Ambiental 

de Marineide Santos, Meio Ambiente e Seres vivos de Isabel Cristina dos Santos Silva, 

Saúde e Meio Ambiente de Maria de Lourdes Santos, O Meio Ambiente e os Seres Vivos 

de Neilze da Cruz Santos, Natureza e os Seres Vivos de Andréia dos Santos, O Meio 

Ambiente e a Diversidade Cultural de Marli Salete dos Santos, Reflexões sobre o Meio 

Ambiente no Assentamento São Roque de Gilberto Aristides dos Santos, A 

Complexidade da questão ambiental no Assentamento Cajueiro de Jadison dos Santos, 

Escola e Família Unidas na construção de uma nova Prática de ensino de Maria Normélia 

dos Santos Bispo, dentre outros. 

Destaco o relatório de Maria Normélia dos Santos Bispo, o qual relatava ter 

trabalhado com a mística durante todos os dias de estágio, havendo ela utilizado a mística 

de diversas maneiras: ter empregado a mística de diversas formas e com diferentes 

objetivos pedagógicos durante os dias da operacionalização dos projetos de ensino nas 

séries iniciais do ensino fundamental. Como exemplo, destacamos a forma que a 

professora utilizou à mística como instrumento metodológico, a fim de resgatar a história 

do assentamento, concomitantemente ao conteúdo a ser ministrado, e, nesse construto, 
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como um meio de re(valorizar) o orgulho de fazer parte do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST), trabalhando temáticas que comparecem nos meios de 

comunicação e no contexto social, permitindo uma reflexão por parte dos envolvidos 

sobre os sentidos e palavras utilizadas com a finalidade de denegrir a imagem do 

movimento. 

Constatamos também que, por meio da realização da atividade de preparação e 

execução da mística, houve uma aproximação família /escola, trazendo os pais para 

participarem ativamente da aula.  À esse respeito, Bispo escreve que “[...] as crianças 

adoraram, se fosse por eles ficavam a tarde toda ouvindo os pais, as pessoas mais velhas” 

(2011, p 22). Ao descreverem o quanto produziam, o que produziam e como produziam, 

finalizando com uma confraternização coletiva feita especialmente com os alimentos 

produzidos no próprio assentamento, a mística foi, indiscutivelmente, parte essencial de 

aproximação entre pais, escolas e alunos, e finalmente ressaltamos a utilização da mística 

como uma das formas empregadas para avaliar o quanto os alunos haviam assimilado o 

conteúdo. 

Outra forma encontrada para a mística foi como forma de proteger a natureza 

contra o uso indiscriminado de agrotóxico, no qual Bispo relata ter ornamentado a sala e 

elaborado uma mística junto com os alunos. 

A sala foi ornamentada com um círculo de terra e dentro dele 

um menino trabalhando e outro colhendo a produção, assim fizemos um 

lago com água simbolizando o rio, próximo a agrovila. Do outro lado 

do círculo um menino bombeando o plantio da cana-de-açúcar. Nesse 

mesmo cenário uma menina sentada movimentando a água. Nesse 

mesmo cenário entra uma criança que entrou e diz não mate a natureza, 

o outro disse: não jogue agrotóxico, preserve a natureza. Após entraram 

duas meninas com a bandeira do movimento Sem Terra, ao entrar 

ficamos todos de pé e cantamos o hino da bandeira. (esse e os 

nossos).Nesse clima de alegria abriu o espaço para o momento de 

apresentação pessoal. A colhida foi uma grande roda a qual trabalhei a 

dinâmica da casa de aranha. Apresentei-me e disse o meu nome e qual 

o meu objetivo, enrolei o cordão no dedo e passei o cordão para umas 

crianças, ao pegar o cordão ela disse o nome, onde morava, e enrolou o 

cordão no dedo e passou o cordão para outra criança, assim seguiu a 

dinâmica. O trabalho místico na sala de aula proporcionou as 

crianças vivenciarem, um novo horizonte, um novo céu e uma nova 

terra, no qual um novo mar de estímulo ajudou o corpo discente a 

apreciarem a natureza, valorizar a cultura popular e a sentir o 

mundo em sua volta. Nesse momento é se envolver com as causas 

sociais, caminhar juntos em busca da liberdade. A mística 

proporcionou a dinâmica a se tornar um instrumento minucioso, 

desencadeou nas crianças a arte, troca de experiência, a se 
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relacionar e sentir a brisa da manhã que fortalece, encoraja, 

estimula, ensina, cria e recriar novas ações, coletivas agrupadas ao 

trabalhadores rurais, aqueles que fazem parte dos movimentos 

sociais. (BISPO, 2011, p. 16-17, grifo nosso). 

 

Assim ao termos uma visão de como a mística foi utilizada pela aluna Bispo do 

Curso de Pedagogia da Terra, podemos ter uma ideia da importância da mística na 

cotidianidade dos assentados. Referente à diversidade de formas e motivos que levaram 

à utilização da mística, Leff indica que são diversos os modos de se trabalhar valores 

ambientais produzindo efeitos educativos. Estes valores abarcam desde os princípios 

educativos ecológicos gerais, descrito como “[...] comportamentos em harmonia com a 

natureza” (2001, p.244) com diferentes aberturas para a pluralidade política permeada de 

tolerâncias baseada na alteridade, até novos direitos coletivos e interesses sociais 

associados à “[...] reapropriação da natureza e a redefinição de modos de vida diversos, 

que rompem com a homogeneidade e centralização do poder na ordem econômica, 

política e cultural dominante” (2001, p.244).  Assim, estes valores expressam uma cultura 

política que estão penetrando no sistema educacional formal na medida em que são 

incorporados aos conteúdos curriculares. Concomitantemente, a educação ocorre também 

“fora dos muros da escola”, ou seja, informalmente, no meio sociocultural a que o ser 

humano se desenvolve. Trabalhar a sensibilização dos assentados em relação à natureza, 

buscando nestes uma construção de valores éticos, morais e ecológicos, dentre outros que 

considere a natureza enquanto parte integrante do mundo deve ser incentivadas, assim 

como uma revalorização dos conhecimentos subjetivos e por isso mesmo, singulares, 

devido às vivências de cada um, pois,  

 

estes conhecimentos pessoais se constituem num processo dialético de 

validação com a realidade e dialógico de comunicação e confrontação com o 

outro. Desta maneira, a consistência e a coerência do saber se produzem numa 

permanente prova de objetividade com a realidade e numa práxis de construção 

do real social que enfrenta interesses contrapostos e muitas vezes antagônicos, 

inseridos nos saberes pessoais e coletivos sobre o mundo (LEFF, 2001, p.245). 

 

Referente à utilização da mística em sala de aula como instrumento de avaliação, 

encontramos a explicação de uma das professoras em que, após a explicação da mesma 

sobre o conteúdo, esta deixou as crianças livres para criar e produzir uma mística que 

abarcasse o que foi apreendido. Compreendemos que este fato é resultado da ação e 
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vontade política do professor engajado na luta pelas mudanças sociais e culturais do 

campo e no campo, haja vista que Bispo, a relata enquanto uma “[...] ação reflexiva, que 

entrelaça a união, o conhecimento, a força, o ensino e aprendizagem dentro de cada um 

de nós, atribuindo a valore (sic) sócio educativo” (BISPO, 2011, p. 26). 

Vieira ao trabalhar o significado da bandeira do MST com as crianças, escreve 

que “[...] ao proceder pelo conhecimento do hino do MST, bem como ao discutir o que é 

a mística, seu significado, foi possível compreender a formação que ela nos proporciona” 

(2011, p.30). Para a autora, a mística possibilita uma formação política e identitária do 

MST.   

Santos em seu relatório a natureza e os seres vivos, apresentou a mística no início 

das aulas pra tratar da importância da natureza para a humanidade. A autora descreve que 

“[...] a aula teve início com uma mística, para qual a sala de aula foi ornamentada com 

alguns símbolos da natureza: terra, água, flores e sementes” (2011, p.58) 

Assim sendo, a mística foi utilizada com finalidades pedagógicas, no entanto, aqui 

fica um questionamento no que ser refere à prática de conservação ao meio ambiente. 

Será que ela tem favorecido mudanças de atitudes do assentado em relação ao cuidar do 

meio ambiente no seu assentamento e em seu entorno? 

Nesse sentido, se faz necessário entender o meio ambiente como um espaço de 

vida em que o sujeito constrói e se (re) constrói cotidianamente, tornando-se 

essencialmente um articulador das ações voltadas à compreensão das diversas facetas que 

constituem o meio ambiente e que são vivenciadas na escola e no próprio assentamento 

com uma prática pedagógica dos profissionais que nela atuam fazendo uso da mística. 

Mas, o que é então a mística do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra? 

 Compreendo que a mística desenvolvida pelo MST é um instrumento ritualístico 

de caráter político-ideológico que ocorre, principalmente nos encontros, seminários, aulas 

e eventos de natureza aglutinadora de sujeitos, que são instigados a refletirem sobre 

situações e ações que ocorreram e/ou ocorrem as quais lhes serve enquanto exercício 

reflexivo, assim como na construção de conceitos, definições e tomadas de decisões, com 

vistas a propor ações planejadas objetivando sensibilizar e formar sujeitos sociais aptos a 

reivindicar direitos, assim como, instiga-los ao cumprimento de deveres que estão 

entrelaçados à participação no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 
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A mística de nosso estudo pertence ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST), no entanto, sua origem se encontra na história do cristianismo e fora dele, 

num contexto extremamente religioso, ligado aos mistérios. Portanto, “[...] a etimologia, 

que sempre deixa rastro semântico na palavra, faz derivar o termo do verbo grego 

“muiém” que significa iniciar, instruir alguém nos mistérios” (LIBÂNEO, 

HENGEMULE, 1997, p.24). Segundo esses autores a origem da palavra mística também 

tem um sentido mais primitivo que é a “atitude de recolhimento” que esta favorece. Nós 

a percebemos enquanto um fenômeno humano que trabalha a subjetividade do indivíduo 

de forma que este se perceba enquanto um ser coletivo, participante de um movimento 

social, neste caso, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. 

Entendemos que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é fruto da 

união de movimentos camponeses em parceria com a Comissão Pastoral da Terra – CPT.  

Ciandrini (2010) relata a formação de resistências organizadas que culminaram com a 

criação de vários movimentos, a exemplo do Movimento Sindical Rural de Assalariados 

Agrícolas (1944), a Conferência Nacional dos Trabalhadores Agrícolas (1953), o 

Movimento dos Agricultores Sem Terra – MASTER (1962), a criação da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG e cria-se o Estatuto do 

Trabalhador Rural (1963). No entanto, Ramos Filho assevera que a na sociedade 

brasileira, a reinvindicação dos trabalhadores por “[...] posse, propriedade e uso da terra 

esta presente desde os primórdios do sistema de plantation, que movia a economia 

agroexportadora” (2013, p.243), e que é nas primeiras décadas do século XX que este 

movimento se fortalece para formar a classe camponesa brasileira, assinalando que, 

 

entre meados do século XX e o golpe militar de 1964, o campesinato 

seguiu organizando-se politicamente em diferentes entidades que 

atuavam em diferentes estados e/ou regiões brasileiras a exemplo da 

União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB) e 

dos Movimentos dos Trabalhadores Sem Terra (MASTER) no sul do 

país, que lutavam fundamentalmente por direito à terra, por uma 

política de reforma agrária e contra o poder opressor do latifúndio 

(RAMOS FILHO, 2013, p.245). 

 

Ramos filho escreve que é ainda neste período histórico supracitado que surgem 

alguns movimentos locais apoiados pela igreja católica, “[...] seja sua vertente 
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conservadora com as Frentes Agrárias, seja pela progressista expresso no Movimento de 

Educação de Base (MEB)” (2013, p. 244). 

Em 1964, o país sofre o golpe militar gerando repressão aos movimentos 

supracitados, e estes “[...] agem na clandestinidade, quando, a partir de 1975, recebem o 

apoio da recém-criada Comissão Pastoral da Terra - CPT, e começam a discutir projetos 

de reforma agrária” (CIANDRINI, 2010, p.36). A esse respeito Ramos Filho esclarece 

que foi somente em 1979 que os movimentos conseguiram retomar suas lutas por reforma 

agrária, destacando a ação da CONTAG, os trabalhos realizados pela Comissão Pastoral 

da Terra (CPT) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), sendo que, 

o MST 

 

em seu processo de espacialização, territorialização e 

internacionalização, contribuiu para a presença do campesinato no 

processo político brasileiro, denunciando por meio das massificadas 

ocupações de terras, marchas, acampamentos dentre outras formas de 

luta, a permanência da violência da concentração de terras e território 

pela classe dos proprietários rentistas, e mais recentemente, do mito 

triunfalista das corporações do agronegócio globalizado (RAMOS 

FILHO, 2013, p. 244). 

 

A respeito do envolvimento da CPT, Gohn (2010) ao fazer uma análise dos 

movimentos sociais, no capítulo sobre as características e especificidades dos 

movimentos latino-americanos, explicita que os movimentos que mais se destacaram 

foram aqueles que ficaram sob a proteção da igreja católica. Escreve a autora que 

 

os movimentos populares que se destacaram e se tornaram conhecidos 

internacionalmente foram os que estavam sob o manto protetor da 

Igreja católica em sua ala progressista, da Teologia da Libertação, 

conforme já assinalado e de amplo conhecimento público. A religião é 

de modo geral um valor muito importante na vida do homem pobre 

latino-americano. O passado colonial moldou uma cultura em que a 

religião é sinônimo de esperança. [...] a Igreja católica sempre teve uma 

presença marcante na América Latina, dentro da correlação de forças 

sociopolíticas existentes (GOHN, 2010, p. 229-230). 

 

Corroborando com Gohn a respeito da presença da Igreja encontramos escritos e 

citações diretas a Boff (1979; 1980; 2012), Betto; Boff (2005), referentes tanto às 
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questões agrárias quanto a mística elaborada no MST2. Bogo chama a atenção para as 

dificuldades de entendimento da palavra mistério de origem grega “[...] esta ligada a 

mistério (mustérion), e daí ao latim eclesiástico mysterium, e que, durante a história cristã, 

este termo foi sendo apropriado pela religião católica e, portanto, pela filosofia idealista” 

(2003, p.309). Já Brüseke e Sell escrevem que a mística “[...] se manifesta sob três formas 

fundamentais, que nos apontam para diferentes dimensões da realidade” (2006, p. 18), 

com veremos a seguir     

em primeiro lugar, a mística nos remete para uma experiência subjetiva e 

pessoal cujo centro é a ideia de união com Deus ou com o princípio 

fundamental de toda realidade. Aqui estamos no campo da ‘experiência 

mística’. Em segundo lugar, esta experiência subjetiva nos informa sobre algo 

que não pode ser traduzido por palavras. Aqui estamos no Campo do ‘mistério 

místico’. Ou de ‘O místico’ em si mesmo. O ponto de conexão entre estes dois 

âmbitos da realidade é o ‘pensamento místico’. É somente a partir do registro 

da experiência mística que somos informados sobre o caráter inexprimível 

desta experiência e da realidade transcendente para o qual ela aponta 

(BRÜSEKE; SELL, 2006, p. 18-19). 

 

Bogo (2002) afirma que é difícil explicar a mística e que para entendê-la é 

necessário vivê-la, experenciá-la, pois, é algo inefável e subjetivo, que não conseguimos 

traduzir em palavras, ou seja, 

 

um discurso muito peculiar situado entre dois extremos. Por um lado, 

ele tenta traduzir na forma de conceitos uma experiência bastante 

singular que ocorre no foro mais íntimo da pessoa humana: os 

medievais a denominaram de “unyo mística”. Por outro lado, esta 

experiência aponta para algo que os místicos têm dificuldade de 

explicar, algo indizível e inominável, situado além de qualquer 

compreensão e expressão: o “totalmente Outro” (ANDERER, Apud 

BRÜSEKE; SELL, 2006, p. 19). 

 

 

No entanto, como nos desafia Bogo (2002), que, mesmo com sua indivisibilidade 

e indescritibilidade, isto não significa não estudá-la. Para Bogo é impossível conceber a 

                                                                 
2 Clarificamos que Betto; Boff escrevem sobre a mística em seu caráter religioso. O Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra faz uma releitura da mística, trazendo-a para dentro do 

Movimento e incorporando-lhe conotações políticas e ideológicas, transformando-a em um ritual 

utilizado em encontros, reuniões, marchas, assembleias e acampamentos, mas 

concomitantemente, mantendo o sentido descrito por Gohn, que é a mística enquanto sinônimo 

de esperança. Acrescento à este, o sentido de união, de companheirismo, de enraizamento e 

fortalecimento dos assentados para se manterem no Movimento. 
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militância no movimento sem a mística, pois a mística tal qual o Movimento é 

movimento, é como mola que impulsiona a caminhada, não deixando o ser humano 

considerado como principal símbolo reverenciado pelo MST, desanimar. A mística é 

força, é energia, é memória, é sorriso, é lágrima, é o gosto do suor que escorre pela face 

do camponês que não se deixa abater pelas injustiças sofrida e direitos negados, uma vez 

que toda trajetória é  

 

marcada por um lado, pelo sofrimento, pela discriminação e injustiças, 

mas por outro, permeada de alegria, solidariedade e dignidade, fruto de 

conquistas e, vitórias alcançadas, a mística tem sido nossa companheira, 

que faz o longe se aproximar, que faz a ‘noite escura da dor e da morte´ 

passar depressa, para que a beleza do amanhecer de um novo tempo – 

a liberdade – brilhe intensamente (BOGO, 2002, p. 10). 

 

Considerando a mística enquanto ‘companheira’ tal qual descrição acima, nos 

perguntamos se esta constitui elementos para a formação do homem em relação ao meio 

ambiente, e se provocam reflexões em relação ao favorecimento de mudanças positivas 

no assentado em relação ao cuidar do meio ambiente no assentamento e entorno? Como 

a mística é elaborada e por quem? A mística influencia na história de vida dos assentados 

assim como a história de vida influencia na mística? E aqui, me apropriando de uma das 

considerações feitas por Coelho (2010) “[…] será que a mística consegue tocar o coração, 

entusiasmar e encorajar todos os sujeitos que pertencem ao MST?”. 

O presente estudo procura averiguar como a mística é utilizada nos espaços 

formais e informais dos assentamentos e quais elementos do meio ambiente se fazem 

presentes, de modo a ler, registrar, descrever e apresentar passos de sua elaboração como 

possibilidade para refletirmos sobre as dimensões que esta assume concernente ao meio 

ambiente. Nesse sentido, esta dissertação tem como objetivo geral compreender em que 

medida as místicas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra são constituidoras 

de elementos para a formação do homem em relação ao meio ambiente em Sergipe. 

Como objetivos específicos: descrever os procedimentos utilizados pelos 

professores ao elaborar a mística do MST, indicar as relações atribuídas ao meio 

ambiente possibilitadas pela mística e refletir o papel da mística na construção da 

preservação do ambiente nos assentamentos. A seguir, delinearemos nosso percurso 

metodológico como forma de aprofundarmos nossa compreensão da mística. 
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 CAMINHO METODOLÓGICO  

 

A priori, objetivando compreender em que medida as místicas do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra constitui elementos para a formação do homem em 

relação ao meio ambiente, descrevendo os procedimentos utilizados pelos professores ao 

elaborar a mística e estabelecendo as relações atribuídas ao meio ambiente fim de atender 

aos objetivos propostos, havíamos estabelecido que seriam os professores egressos do 

curso de Pedagogia da Terra, os nossos sujeitos de pesquisa. No entanto, algumas visitas 

a Assentamentos diversos nos mostraram uma realidade diversa do que havíamos 

pensado. Tal constatação nos direcionou a nos concentrarmos nos relatórios dos projetos 

de ensino que haviam sido produzidos enquanto eram alunos da Universidade. Tal tarefa 

demonstrou ser infrutífera, devido à dificuldade de acesso aos relatórios e aos 

assentamentos em que não conseguimos localizar os alunos em tempo hábil, pois, os 

alunos já haviam se formado, e cada qual seguido seu caminho. A tentativa de contatá-

los por telefone ou e-mail se mostrou infrutífera. Soubemos que, grande parte dos alunos 

que haviam se formado no Curso de Pedagogia da Terra da Universidade Federal de 

Sergipe estavam participando de um curso de especialização em Reforma Agrária no 

Assentamento Moacyr Vanderlei. Assim nos dirigimos para lá, e solicitamos que, se 

possível, trouxessem os relatórios no próximo encontro. Quem trouxe o relatório foi 

Bispo. A solução para este impasse foi o livro produzido pelos alunos do Curso de 

Pedagogia da Terra e organizado por Soares et al (2012), denominado Prodocência: 

Relatos de vivências em Escolas Públicas, o qual em sua maioria foi composto com 

artigos dos alunos do curso de Pedagogia da Terra, que relatavam as experiências dos 

alunos, durante o período de estágio/desenvolvimento e aplicação dos projetos de ensino. 

A pesquisa foi pautada na abordagem qualitativa, dividida em três fases: a 

primeira fase da pesquisa constituiu-se pela leitura dos artigos sobre os projetos de ensino 

desenvolvidos em áreas de assentamentos. A segunda fase da pesquisa, fundamentou-se 

no trabalho de campo, em que foram realizadas observações diretas de práticas ambientais 

nas escolas dos assentamentos rurais com o propósito de descrever as místicas elaboradas 

pelos professores.  Nesta fase foram feitos registros fotográficos. No entanto, é importante 

salientar que, algumas imagens de mística que aparecem no trabalho foram tiradas quando 
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durante o período de graduação enquanto bolsista, a exemplo da mística da bandeira do 

MST e da mística elaborada no Hall da Reitoria da Universidade Federal de Sergipe.  

Na terceira fase da pesquisa foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

professores das escolas dos assentamentos que foram formados pela Universidade Federal 

de Sergipe, no Curso de Pedagogia da Terra do Departamento de Educação, com o 

propósito de buscar informações qualitativas dos aspectos socioambientais que envolvem 

a mística nos assentamentos. 

A pesquisa foi complementada com anotações no diário de campo com vistas a 

subsidiar a análise proposta do estudo sobre mística e meio ambiente. Em relação a 

abordagem interdisciplinar, essa foi baseada nas dimensões socioambientais e 

educacionais na possibilidade de construir um modelo de análise para as dimensões e 

parâmetros do ato educativo nos assentamentos voltado para uma educação rural que 

atenda aos interesses dos assentados e a política educacional vigente. 

Foram aplicados cinquenta questionários no Assentamento Wanderley , sendo 

que destes, trinta e sete foram respondidos. Todos os respondentes apresentaram diversas 

finalidades para a mística, dentre as quais destacamos a função de manter viva a memória 

de lutadores que tombaram durante a luta, a função de unir, de despertar sentimentos a 

respeito de pertencer ao movimento, da coletividade, do estar enraizado e permanecer no 

Movimento. Todas as místicas continham elementos da natureza e do meio ambiente 

como forma de “decorar” e enriquecer a mística. Em todas encontramos galhos de plantas, 

flores, frutos, água, sementes, e em uma, havia fogo produzido com sal grosso e álcool.  

Ao total foram efetuadas sete entrevistas. Duas com as coordenadoras 

responsáveis pela mística no estado de Sergipe e cinco com a comunidade de assentados 

pertencentes aos assentamentos Jacaré Curituba, Barra da Onça e Paulo Freire. Referente 

aos elementos do meio ambiente, estas traziam flores e frutos (sem identificação de 

assentamento), em outra encontramos terra e folhas cobrindo a bandeira do MST 

(ASSENTAMENTO SÃO JOSÉ DA QUIXABEIRA), em outra água, terra e fogo, 

(ASSENTAMENTO SANTA MARIA DAS LAGES) e a última foi segundo o 

entrevistado D3 do ASSENTAMENTO SÃO FRANCISCO, uma mística sobre a 

                                                                 
3 Utilizaremos letras do alfabeto para designar os entrevistados que não utilizaram nenhuma forma 

de identificação (alcunhas), objetivando salvaguardar a identidade dos envolvidos na referida 

pesquisa. 
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degradação do meio ambiente, em que a mística foi sobre “[...] a mãe terra, onde ela era 

tida como a mãe e que os seres humanos estariam matando-a com atos degradantes!”. 

Diante do exposto, para melhor compreendermos a mística nos espaços escolares 

e nos assentamentos, adotamos uma abordagem metodológica fundamentada na 

fenomenologia. Assim, utilizamos tanto a fenomenologia empírica descritiva, pois, 

descrever fenomenologicamente para Depraz é “[...] dizer aquilo que vemos, tentando ser 

o mais completo possível, ou seja, não negligenciar qualquer uma das facetas da coisa, 

do evento, da situação que se constitui o objeto da descrição” (2008, p.30). 

 De acordo com Heidegger citado por Brüseke e Sell, “[...] o método 

fenomenológico remete-nos aos termos gregos “fainómenom” e “logos” e é explicado 

pelo autor como [...] deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se 

mostra a partir de si mesmo” (2006, p.18). Portanto, em concordância com tal conceito, 

consideramos primordial a observação das místicas elaboradas pelos professores que 

atuam em áreas de assentamentos do MST, pois  

 

como é próprio da mística, é difícil explicá-la porque, para entendê-la, 

é necessário senti-la e vivê-la. Isso, no entanto, não impede que se 

estude e sistematize o conteúdo, a fundamentação dessa prática, já que 

ela terá tanto mais vigor quanto mais profundas forem suas raízes que, 

além de alimentar, a sustentam (BOGO, 2002, p. 10). 

 

 

Com destaque ao referido estudo, nos ancoramos em teóricos que sinalizam a 

mística e o meio ambiente numa perspectiva histórica e sua inserção na prática cotidiana 

do assentado, seja na escola, nos encontros, seminários e/ou espaços formativos para (re) 

orientar a vida no assentamento. 

Nesse contexto, a dissertação encontra-se organizada em cinco capítulos, que se 

complementaram na tessitura do entendimento da mística enquanto processo formativo 

para minimizar problemáticas socioambientais em assentamentos. 

O primeiro capítulo intitulado “Reflexões sobre a fenomenologia de Husserl” com 

vistas a explicitar como esse método nos auxilia a compreender os atos humanos do ser 

existencial, histórico e circunstancial da vida em assentamentos. No capítulo seguinte 

“Visão unificadora da Mística: Ciência e Meio Ambiente na complexidade social” 
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adentramos na apresentação de fatos históricos por meio da evolução cientifica que trouxe 

importantes consequências para o meio ambiente.  

No terceiro capítulo “construtos da mística: uma abordagem histórica e educativa 

com o fito de apresentar um panorama de sua originalidade e significações dadas pelos 

principais teóricos que ancoraram este estudo”. O capítulo seguinte Gênese da inserção 

da mística vivenciada no processo formativo do MST, fazendo um percurso da 

simbologia adotada para compor a mística, partindo da descritibilidade dos assentados na 

organização/preparação desta, até os sentidos e sentimentos dos assentados. 

Finalizamos o último capitulo intitulado Enfoque analítico do processo de 

construção da mística, trazendo a descrição de místicas que mais impactaram na vida dos 

alunos egressos do curso de Pedagogia da Terra, finalizando com notas finais: traduzindo 

em místicas os silenciamentos dos direitos sociais.



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I – REFLEXÕES SOBRE A FENOMENOLOGIA DE HUSSERL 
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CAPÍTULO I 

1 REFLEXÕES SOBRE A FENOMENOLOGIA DE HUSSERL4 

 

  A escolha pela fenomenologia se deu no momento em que assisti a primeira 

mística. Como poderia eu, enquanto pesquisadora ter me deixado “deslumbrar” de tal 

forma que, tudo o que eu conhecia sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra, caiu por terra. O impacto, o ter deixado a mística entrar, colocou em xeque-mate, 

tudo o que eu conhecia enquanto pesquisadora guiada pela certeza de que, na pesquisa, 

eu deveria estar neutra no que concerne ao meu objetos de estudo. Meu primeiro contato, 

aquilo denominado por Hegel como a “certeza sensível”, que foi a minha tomada de 

consciência da mística, conduziu-me à fenomenologia, pois, esta permitiu-me, “[...] 

abarcar diversas experiências que não era possível pela ciência cartesiana” ( DEPRAZ, 

2008, p. 16). Nesse sentido, é por meio do método fenomenológico, buscando uma 

‘gênese sensível da idealidade’ que chegaremos “[...] a dinâmica da emergência do 

sentido a partir da sensibilidade nativa de um sujeito singular” (DEPRAZ, 2008, p. 16). 

 Husserl sugeriu uma suspensão de tudo aquilo que nos parece ser evidente, 

colocando em questionamento as certezas imediatas, ou como escreveu o autor, aquilo 

que nos é dado enquanto evidente, buscando a partir de um método rigoroso, um retorno 

à consciência. Tendo como ponto de partida um diálogo com Descartes e Kant, o autor 

desenvolve o método fenomenológico, que compreende alguns pontos essenciais, a 

exemplo da suspensão de nossas crenças, conceitos, preconceitos e pressupostos, 

                                                                 
4 Edmund Husserl nasceu em 1859, em Prossnitz, onde é agora a República Tcheca. Estudou na 

Universidade de Leipzig, onde se concentrou principalmente na matemática, obtendo por fim um doutorado 

no tema. Foi somente nos anos de 1880 que seu interesse se tornou mais exclusivamente filosófico. Nessa 

época, ele encontrou o psicólogo e filósofo Franz Brentano, cujo trabalho revivia a noção medieval de 

“intencionalidade”.  Assistir às aulas de Brentano em Viena alterou profundamente o curso do 

desenvolvimento intelectual de Husserl, colocando-o no caminho da fenomenologia. Na virada do século 

XX, apareceu o primeiro trabalho monumental de Husserl, o seu Investigações Lógicas, no qual se descreve 

como realizando sua ‘incursão’ na fenomenologia. [...] a fenomenologia pura representa um campo de 

pesquisas neutras, o que significa que ela deve proceder sem a ajuda de quaisquer suposições não 

examinadas; a fenomenologia deve ser uma forma de investigação “sem pressuposições”. Em 1907, publica 

a “A Ideia da Fenomenologia” o qual apresenta a fenomenologia em termos transcendentais. [...] Husserl 

morreu em 1938. (CERBONE, 2012, p. 25-27). 
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procurando-lhes a essência destes; a partir da suspensão fenomenológica, duvido sem, no 

entanto, negar; questiono voluntariamente, pois, não duvido de mim mesma.  

No entanto, para alcançar a redução fenomenológica final, mesmo o meu eu, 

enquanto ser vivente, absorvido no mundo, estará submetido a essa suspensão provisória 

e crítica de mim mesma: a epoché. Neste sentido, buscarei uma fenomenologia pura, 

buscando a descritibilidade de minha experiência ao vivenciar/observar as místicas, pois, 

de acordo com Cerbone “[...] toda experiência consciente, à medida que exibe 

intencionalidade, tem uma estrutura essencial que é independente dos particulares 

empíricos de qualquer ente ao qual pertença a experiência” (2012, p.33). 

Respectivamente, buscarei uma fenomenologia descritiva ao buscar compreender o 

sentido que a mística tem para os professores dos assentamentos assim como descrever 

os procedimentos na elaboração da mística produzida pelos integrantes dos assentamentos 

e suas relações com a formação do homem em relação ao meio ambiente.   

A fenomenologia enquanto método que começamos a compreender teve seu início 

com Edmund Husserl (1859-1938), no início do século XX, ao publicar a obra 

Investigações Lógicas: elementos de uma elucidação fenomenológica do conhecimento.  

Neste opúsculo, Husserl apresenta a fenomenologia como método e movimento filosófico 

com o sentido e as ramificações atuais. De acordo com escritos de Chauí (2000), a 

fenomenologia tendia a tornar-se a chave de explicação da teoria do conhecimento e da 

lógica, tal qual como corrobora Moreira (2004), ao escrever que o movimento 

fenomenológico husserliano, de certa forma, influenciou todas as áreas das ciências 

humanas e que por meio do movimento fenomenológico Husserl se posiciona tanto frente 

às formulações teóricas desvinculadas da experiência (crítica ao psicologismo) quanto ao 

positivismo amarrado às demonstrações experimentais. 

Galeffi5 escreve que não se tratava de uma “[...] negação das ciências da natureza, 

mas de uma fundamentação das ciências do espírito” (2000, p. 17). Completa que, para 

as ciências do homem, o método deve brotar da investigação que por princípio interroga 

o próprio conhecimento a partir do conhecedor, do conhecido e do conhecível. Nesse 

                                                                 
5  No Prefácio do livro intitulado A Etnopesquisa Crítica e Multirreferencial nas Ciências Humanas e Na 

Educação de Roberto Sidnei Macedo, (2000, p.17 – 21), Dante Augusto Galeffi faz a prefaciação do livro 

afirmando que as Ciências Humanas foram gestadas no ambiente da racionalidade moderna e que teve sua 

gênese vinculada aos critérios e modelos oriundos das ciências físico-matemática. [...] Tratava-se de 

esclarecer e especificar o âmbito propriamente humano da atividade epistemológica, para o qual o 

“compreender” é o foco intencional e não o “explicar”.  
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sentido, “[...] o método, portanto, não é uma ‘explicação’ dos fenômenos humanos, mas 

apenas uma ‘compreensão’ dos mesmos” (GALLEFI, 2000, p. 18) de modo que  

compreender é algo próprio dos humanos, diz respeito ao modo de ser 

existencial, histórico e circunstancial dos sujeitos-comuns. E se é buscando o 

seu próprio fundamento que as ciências humanas vão procurar colocar-se em 

pé de igualdade com as ciências físico-matemáticas, a única possibilidade 

criticamente admissível para a constituição de tais ciências é que elas 

abandonem qualquer pretensão de exatidão e se limitem a “descrever” um 

determinado objeto intencionalmente constituído, isto é, um determinado 

fenômeno da consciência-de-si, ou melhor, da consciência transcendental, isto 

é, um fenômeno como consciência humana e produção de sentido-

significância-significado para o ser-sendo-com-história (GALEFFI, In: 

MACEDO, 2000, p.18). 

 

 De acordo com Moreira (2004), a palavra fenomenologia, possivelmente, foi 

utilizada pela primeira vez pelo matemático, astrônomo, físico e filósofo suíço-alemão 

Johan Heinrich Lambert (1728 – 1777) e, posteriormente, por Hegel em sua publicação 

Fenomenologia do Espírito. Unger (2008) escreve que, Heidegger em suas reflexões 

sobre o pensamento grego, nos traz o conceito de physis6 e aletheia7, e partindo da união 

destes dois, provem o verbo “phainesthai”, que nasce do mesmo radical de “physis”, de 

onde provem a palavra fenômeno como aquele que se revela, se mostra, aquilo que 

aparece, que se manifesta no mundo, que o ser transparece “[…] tal presença é habitada 

por um retraimento, um velamento insuperável, pois que o modo de ser se dá é se 

velando” (UNGER, 2008, p. 57). Fato corroborado também em notas dos tradutores do 

livro “Os Pensadores” de Husserl, ao descrever o opúsculo escrito por Heidegger, este 

relembra como fez uma das “[…] descobertas fundamentais de sua filosofia” (2000, p. 

20).  Desse modo,  

ao se aprofundar no estudo das Investigações Lógicas, descobriu que “o 

que para a fenomenologia dos atos conscientes se realiza como o 

automostrar-se dos fenômenos é pensado mais originariamente por 

Aristóteles e por todo o pensamento e existência dos gregos com 

Alétheia, como o desvelamento do que se pre-senta, seu desocultamento 

e seu mostrar-se. Aquilo que as Investigações redescobriram como a 

atitude básica do pensamento revela-se como o traço fundamental do 

                                                                 
6  De acordo com Unger, physis “ […] expressa a totalidade do real enquanto um brotar, um jorrar, um 

eclodir a partir de si mesmo. Physis é esse processo espontâneo pelo qual algo vem a ser o que é, nasce ou 

cresce e é, não em função de uma intervenção externa, mas em virtude da força própria (2008, p.56)  
7 Aletheia nos escritos de Unger, posteriormente será traduzido pelos romanos como Veritas. As palavras 

physis e aletheia mantém uma correspondência de essência. Aletheia é o próprio desvelar-se da realidade e 

esta realidade se diz: physis, o movimento do vir à luz, do manifestar-se de todos os seres (2008, p.57). 
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pensamento grego, quando não da filosofia como tal” (N. dos T. IN: 

HUSSERL, 2000, p.20)8.  

 

O problema fundamental da teoria do conhecimento, na concepção de Husserl em 

seus escritos Investigações Lógicas, é como alcançar a objetividade, ou como escreve 

Chauí a respeito dos escritos de Husserl “[...] como é possível que o sujeito cognoscente 

alcance, com certeza e evidência, uma realidade que lhe é exterior e cuja existência é 

heterogênea à sua” (2000, p.6).  

 Na introdução da obra “A Ideia da Fenomenologia”, Biemel escreve sobre a 

ressonância da obra kantiana na construção da fenomenologia enquanto uma filosofia e 

um idealismo transcendental, e apresenta a ideia da redução fenomenológica enquanto 

um retorno à consciência, ao centro de nossos pensamentos. Segundo o autor,  

 

a redução fenomenológica proporciona o acesso ao modo de 

consideração transcendental; possibilita o retorno à ‘consciência’. 

Vemos nela como é que os objetos se constituem. Efectivamente, com 

o idealismo transcendental, caminha-se para o centro do seu 

pensamento, o problema da constituição dos objetos na consciência ou, 

como Husserl também diz, ‘a dissolução do ser na consciência’ 

(BIEMEL, 1947, p. 12-13). 

 

Tendo como propósito compreender o mundo vivido como fenômeno, ou seja, 

mostrar como este se apresenta à nossa consciência e que é apreendido antes de fazermos 

qualquer reflexão sobre o mesmo. Husserl desenvolve o método chamado de “redução 

eidética”; redução esta que nos possibilitará captar a essência do mundo como fenômeno. 

Ele é psíquico, é a consciência enquanto “[...] fluxo temporal de vivências e cuja 

peculiaridade é a imanência e a capacidade de outorgar significados às coisas interiores” 

(CHAUÍ, 2000, p.6). Nesse sentido, a consciência para Husserl, ao ser estudado em sua 

estrutura imanente e específica, revela-se como algo que ultrapassa o nível empírico e  

surge como condição sine qua non do conhecimento, emerge portanto, como uma 

consciência transcendental. Para este, a fenomenologia é, 

uma descrição da estrutura específica do fenômeno (fluxo imanente de 

vivências que constitui a consciência) e, como descrição de estrutura da 

consciência enquanto constituinte, isto é, condição a priori de 

                                                                 
8 Nas citações, foi mantido o texto original do autor, com suas grafias e concordâncias tal qual se apresenta 

no texto. 
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possibilidades do conhecimento, o é na medida em que ela, enquanto 

Consciência Transcendental, constitui as significações e na medida em 

que conhecer é pura e simplesmente apreender (no nível empírico) ou 

constituir (no nível transcendental) os significados dos acontecimentos 

naturais e psíquicos. A fenomenologia aparece, assim, como filosofia 

transcendental (HUSSERL, 2000, p. 6-7). 

 

Husserl escreve sobre a importância de não se confundir a fenomenologia 

empírica (referindo-se a psicologia descritiva) da fenomenologia transcendental; escreve 

que, as vivências são as “[...] vivencias do eu que vive, e nessa medida referem-se 

empiricamente às objectidades da natureza” (2000, p. 14, sic). Pontua que, para uma 

fenomenologia que pretenda ser “[...] gnoseológica, para uma doutrina da essência do 

conhecimento (a priori)” (2000, p.14), desliga-se da referência empírica, para que surja 

uma fenomenologia transcendental como uma fenomenologia da consciência constituinte 

e, portanto, “[...] não lhe pertence sequer um único axioma objetivo (referentes a objetos 

que não são consciência)” (HUSSERL, In: BIEMEL, 1947, p.14, grifo do autor).  Neste 

sentido, 

 

o interesse gnosiológico9, transcendental, não se dirige ao ser objetivo 

e ao estabelecimento de verdade para o ser objetivo, nem, por 

conseguinte, para a ciência objectiva. O elemento objetivo pertence 

justamente às ciências objectivas e é afazer delas e exclusivamente 

delas apenas alcançar o que aqui falta em perfeição à ciência objectiva. 

O interesse transcendental, o interesse da fenomenologia transcendental 

dirige-se antes para a consciência enquanto consciência vai somente 

para os fenómenos, fenómenos em duplo sentido: I) no sentido da 

aparência (Erscheinung) em que a objectividade aparece; 2) por outro 

lado, no sentido da objectidade (Objektität) tão só considerada enquanto 

justamente aparece nas aparências e, claro está, «transcendentalmente», 

na desconexão de todas as posições empíricas... Dilucidar estes nexos 

entre verdadeiro ser e conhecer e, deste modo, investigar em geral as 

correlações entre acto, significação e objeto, é a tarefa da 

fenomenologia transcendental (HUSSERL, In: BIEMEL, 1947, p.14-

15 sic). 

 

Assim, para compreendermos a fenomenologia de Edmund Husserl, se torna 

imprescindível que se compreendamos a estrutura da consciência enquanto 

                                                                 
9 O texto foi mantido tal qual se apresenta no livro a Ideia da fenomenologia. Em introdução do Editor 

Alemão, este explica que, o significado das cinco lições presentes – A Ideia da Fenomenologia (Introdução 

a Fragmentos da Fenomenologia e da Crítica da Razão) pronunciadas por Husserl em Gotinga, de 26. IV a 

2V de 1907.  
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intencionalidade, ou que compreendamos como se forma nosso pensamento voltado a 

“isto”, este objeto. Intencionalidade significa, de acordo com a filosofia medieval, dirigir-

se para, visar alguma coisa, e nesse sentido, toda consciência é “consciência de” alguma 

coisa ou algo. De acordo com Husserl, consciência é uma atividade intencional 

constituída por atos que visam algo “[...] estes atos são chamados de noesis e aquilo que 

é visado pelo noesis são chamados de noemas” (2000, p.7).  

A compreensão de noesis e noemas se torna importante para que compreendamos 

a noção de ciência “[...] como conexão objetiva e ideal de noesis e noemas puros” 

(HUSSERL, 2000, p.8). Em outras palavras, a ciência como noção de unidade entre o ato 

de conhecer e aquilo que é conhecido ou como afirma Bastos “[...] o que se torna objeto 

de análise é a experiência subjetiva considerada em dois aspectos: os processos 

conscientes da própria experiência e o objeto da experiência (o noético e o noemático)” 

(1984, p.153). A esse respeito, Husserl escreve que, 

 

A unidade entre o ato de conhecer e o objeto que é conhecido encontra 

na fenomenologia, na ciência do fenômeno, isto é, da consciência 

enquanto manifestação de si mesma e das significações objetivas, a 

possibilidade de instauração da “filosófica como uma ciência rigorosa”. 

Assim, a descrição do vivido, dos atos intencionais da consciência e das 

essências que eles visam, isto é, dos correlatos intencionais – enfim, a 

disciplina que poderá fundamentar a lógica – é a fenomenologia 

(HUSSERL, 2000, p.8). 

 

Desse modo, considero como o primeiro passo da reflexão fenomenológica a 

eliminação de todas as noções preconcebidas, sem pressuposições prévias.  Por isso, a 

preocupação com a suspensão de qualquer tipo de crença no mundo exterior, seja a crença 

do senso comum, do homem ingênuo, do filósofo ou cientista. A realidade deve ser posta 

entre parênteses, num ato de redução fenomenológica. Ou como afiança Bastos, “[...] a 

realidade não é negada nem confirmada; eliminadas as pressuposições, restam os 

processos da consciência humana e os objetos intencionados, isto é, as unidades de 

significado presentes no mundo do indivíduo consciente” (1984, p.153), a qual fica 

evidenciada entre os assentados ao elaborar suas místicas com a finalidade de denunciar 

as desigualdades sociais, o desmatamento e outros fatos que surgem no contexto social. 

Com efeito, esta colocação entre ‘parênteses’ é a operação pela qual a existência 

efetiva do mundo exterior é colocada em suspensão como escreve Chauí (2000) e Bastos 
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(1984). No entanto, não é nos isolarmos do mundo, adentrarmos em uma bolha e nos 

isolarmos. Lembremo-nos de Galeffi, do estarmos no mundo com o mundo, ou de acordo 

com Cerbone “[...] começar com esse ato de exclusão (ou epoché, que é a palavra grega 

para abstenção) é executar o que Husserl chama a redução fenomenológico-

transcendental’” (2012, p. 41). Completa que  

 

‘transcendental’ porque ela torna disponível a possibilidade de 

perguntar e responder questões do tipo “como é possível” com respeito 

à intencionalidade da experiência; “fenomenológica” porque a 

execução da redução dirige a atenção do investigador para os 

fenômenos conscientes, tornando possível, por meio disso, o 

discernimento e a descrição de sua estrutura essencial (CERBONE, 

2012, p. 41). 

 

De acordo com Husserl, a fenomenologia é um método da crítica do 

conhecimento.  Em um primeiro momento o autor questiona “[...] se o conhecimento em 

geral se põe em questão quanto ao seu sentido e à sua realização, como pode estabelecer-

se uma ciência do conhecimento?” (1973, p.22). No entanto, completa que, num primeiro 

momento, duvida-se de que “[...] uma tal ciência é em geral possível”, ou ainda “[...] se 

põe em questão todo o conhecimento, como pode ela encetar-se, já que cada 

conhecimento escolhido como ponto de partida é, enquanto conhecimento posto em 

questão?” (1973, p.22).  

Esclarece que não é o conhecimento que é posto em questão, e sim, as realizações 

que lhe são atribuídas questionando sobre o que é que decide a inquestionabilidade e a 

questionabilidade do conhecimento, elucida que, devemos colocar em suspensão os 

conhecimentos, pois, para Husserl, “[...] de início, não nos é permitido conhecimento 

algum como conhecimento; de outro modo, não teríamos nenhuma meta possível ou, o 

que é a mesma coisa, uma meta com sentido” (1973, p. 23). 

Partindo da meditação cartesiana com a existência da cogitatio enquanto “[...] 

vivencia indubitável enquanto se experimenta e sobre ela simplesmente se reflete” 

(HUSSERL, 1973, p. 22), e as “[...] cogitationes enquanto primeiros dados absolutos”10 

                                                                 
10  Neste sentido, Husserl nos proporciona um ponto de partida a meditação cartesiana sobre a dúvida: a 

existência da cogitatio, da vivencia, é indubitável enquanto se experimenta e sobre ela simplesmente se 
reflecte; o aprender e o ter intuitivos e directos da cogitatio são já um conhecer: as cogitationes são os 

primeiros dados absolutos. Com isso se religa naturalmente a primeira reflexão gnoseológica: Que é que, 

nestes casos, decide a inquestionabilidade e, por oposição, noutros casos de pretenso conhecimento, a 
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(HUSSERL, 1973, p. 23) o autor nos traz os conceitos de imanência e transcendência. 

Esclarecendo que, o conhecimento intuitivo da cogitatio é imanente, e o conhecimento 

das ciências objetivas e matemáticas, são transcendentes, de modo que, ao aprofundar o 

conceito de imanente com imanência inclusa e imanência no sentido do dado em si 

mesmo que se constitui evidência e conclui que o imanente incluso é o indubitável 

justamente porque “[...] nada mais exibe, nada mais “intenta para lá de si mesmo”, porque 

aqui o que é intentado está também autodado de modo completo e inteiramente adequado” 

(1973, p.24). E ainda nos apresenta algumas formas de distinções, escrevendo que, 

 

o primeiro grau de clareza é, pois, este: o imanente ingrediente, ou o 

que aqui significa o mesmo, o adequadamente dado em si mesmo é 

inquestionável, e que me é permitido utilizar. O transcendente (o não 

inclusamente imanente) não me é lícito utilizá-lo, por isso, tenho de 

levar a cabo uma redução fenomenológica, uma exclusão de todas as 

posições transcendentes (HUSSERL, 1973, p.24, grifo nosso). 

 

Assim procedendo, parte-se para um grau mais elevado de claridade da 

investigação fenomenológica e de seus problemas, reduzindo fenomenologicamente 

ainda mais a cogitatio cartesiana. Para Husserl, o “[...] fenómeno11 psicológico na 

apercepção e na objectivação psicológicas não é realmente um dado absoluto, mas só o é 

o fenómeno puro, o fenómeno reduzido” (1973, p.26, sic). De modo que, 

 

o eu que vive este objecto, o homem no tempo mundano, esta coisa 

entre as coisas, etc., não é nenhum dado absoluto; por conseguinte, 

também o não é a vivência enquanto sua vivência. Assim, se reduz 

igualmente a pergunta que, originalmente, nos impelia. Não é – ‘como 

posso eu, este homem, atingir nas minhas vivências um ser em si, fora 

de mim?’ Em vez desta pergunta, de antemão ambígua e-em virtude da 

sua carga transcendente – complexa e multifacetada, surge agora a 

questão fundamental pura: ‘Como pode o fenómeno puro do 

conhecimento atingir algo que lhe não é imanente, como pode o 

conhecimento (absolutamente dado em si mesmo) atingir algo que não 

se dá em si absolutamente? E como pode compreender-se este atingir?’ 

(HUSSERL, 1973, p.27, sic). 

 

                                                                 
questionabilidade? Por que em certos casos a propensão para o cepticismo e a dúvida sobre como pode ser 

captado um ser pelo conhecimento; e porquê é que não existe nas cogitationes essa dúvida e essa 

dificuldade? (1973, p.23 itálicos do autor, mantidos tal qual original). 
11 Será mantido o escrito original do autor, a acentuação gráfica, os destaques, de acordo com o texto 

original do livro Investigações Lógicas. São Paulo: Nova Cultural, 2000. 
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A possível resposta para as questões acima é a abstração ideativa. Esta fornece 

“[...] universalidades inteligíveis, espécies, essências”, e busca-se “[...] efetivamente 

claridade intuitiva sobre a essência do conhecimento, derivando desta, a objectividade da 

essência” (HUSSERL, 2000, p.27-28), para explicitar por meio do método 

fenomenológico que ver além das aparências sem ir além deste, com as lupas de uma 

investigadora para entender a mística como elemento fortalecedor de ações promotoras 

da vida para o meio ambiente no assentamento e no seu entorno. 

Inquietava-me outrora e me inquieta ainda a busca por uma compreensão mais 

profunda da fenomenologia. Certa vez, ao buscar dialogar a respeito destas inquietações, 

me foi respondido que fenomenologia era o que estava ali ao alcance da minha visão. 

Desnecessário dizer que tal resposta me inquietou ainda mais. Será que era tão simples? 

E se o fosse, porque é tão difícil compreendê-la? Como compreender a mística? Como 

descrevê-la, sem perder a essência. Neste instante, me volto para Bispo ao afirmar que 

“[...] a mística é um instrumento minucioso, que leva os seres humanos a se envolverem, 

sentirem, se emocionarem, vivenciarem a beleza da natura(sic), o amor, a apreciarem o 

mundo em sua volta, chamar o outro de irmão, caminhar junto na busca da liberdade, 

vivenciar a espiritualidade da mística, a grandeza do outro (2011, p. 26).  Novamente me 

questiono: o que é a mística para Bispo e nesse sentido, para os assentados? Mística é um 

instrumento, que os leva a sentir...a se envolver, então o que nos leva a sentir? O que é 

sentir? Porque sinto? Como sinto? Concluo que a mística envolve sentimento, 

mística/instrumento/sentimento de que? Novamente me volto à Bispo, sentimento, 

emoção/chamar o outro de irmão/caminhar juntos: como a mística proporciona tudo isto? 

Sendo instrumento? Instrumento de quem? Para o que? Instrumento de fé. Então pergunto 

novamente voltando conscientemente à mística do MST. Oque é a mística? E em uma 

palavra, respondo: instrumento. A mística do MST é um instrumento.  

A priori, a mística me vem como instrumento, mas volto-me novamente a mim 

mesma: instrumento de quem, para quem, como? E me questiono: Cabe a mim responde-

la? Fenomenologicamente pensando, não seria correto eu deixar o de quem e para quem 

e voltar-me ao Porque? Como? Porque considero a mística instrumento? Como a 

considero instrumento? Como a mística é instrumento? 

A resposta me foi dada pelo próprio Husserl, ao escrever que, mostra-se, pois, por 

toda a parte esta “[...] admirável correlação entre o fenómeno do conhecimento e o objeto 
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de conhecimento” (2000, p.33); alerta o autor que, o campo das tarefas e investigações 

fenomenológicas, não é uma coisa trivial como se apenas “[...] houvesse que olhar 

simplesmente abrir os olhos”.  Já nos casos primeiros e mais simples, nas “[...] formas 

ínfimas do conhecimento, se propõem a análise pura e à pura consideração de essências 

as maiores dificuldades” (HUSSERL, 2000, p. 33-34), ou quando escreve que “[...] o 

olhar em si indescritível e indiferenciado, mostra-se, porém, que efetivamente não tem 

sentido algum falar de coisas que simplesmente existem e apenas precisam ser vistas” 

(HUSSERL, 2000, p. 34). Mas que, 

 

esse «meramente existir» são certas vivências da estrutura específica e 

mutável; que existem a percepção, a fantasia, a recordação, a 

predicação, etc., e que as coisas não estão nelas como num invólucro 

ou num recipiente, mas se constituem nelas as coisas, as quais não 

podem de modo algum encontrar-se como ingredientes naquelas 

vivências. O «estar dado» é exibir-se (ser representadas) de tal e tal 

modo em tais fenómenos. E aí as coisas não existem para si mesmas e 

«enviam para dentro da consciência» os seus representantes. Algo deste 

género não nos pode ocorrer no interior da esfera da redução 

fenomenológica, mas as coisas são e estão dadas em si mesmas no 

fenómeno (Erscheinung) e em virtude do fenómeno; são ou valem, 

claro está, como individualmente separáveis do fenómeno, na medida 

em que não importa este fenómeno singular (a consciência de estar 

dadas), mas, essencialmente são dele inseparáveis ( HUSSERL, 1973, 

p.33-4). 

 

 

Um dos vislumbres do nosso olhar sobre a mística elaborada pela MST é a 

percepção de que para os entrevistados e os que responderam aos questionários,a mística 

é um instrumento utilizado como forma de manter “viva” a memória e a história do MST, 

por meio de místicas elaboradas cuidadosamente, e que são repletas de simbologias 

pertencentes ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.  Pradier afirma que 

vivenciamos uma das questões mais embaraçosas em relação ao simbólico; à aparência; 

do sensível e do invisível, da complexidade do mundo real, o qual nossa mente e corpo 

conseguem demonstrar. Pois, “[...] o corpo dançante é um corpo pensante; que a vida 

deve ser entendida nas dimensões complementares, carnais e espirituais; que o espaço da 

consciência não está fora do corpo” (1999, p.8), mas dentro deste e transcendendo a este.  

Desse modo a fenomenologia na perspectiva de Depraz significa que, a 

consciência do mundo é a condição de uma possível consciência de si, ou ainda o fato de 
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não nos percebermos “[...] a nós mesmo como sujeitos senão enquanto sujeitos já 

precipitantes. Uma tal fundação em nada é racional nem substancial, mas esposa a lógica 

imanente daquilo que aparece ao sujeito: ela é propriamente experiencial” (2008, p. 34). 

Lucini (2007), ao escrever sobre a memória na formação da identidade Sem Terra, 

faz uma descrição fenomenológica, transcrito de diário de campo da referida autora, e que 

julgo pertinente para nossa compreensão da mística, assim como da descritibilidade 

fenomenológica. Em detalhes a autora escreve sobre o ambiente quando chegou no 

assentamento, os enfeites, as fotos, a visão das crianças sobre as fotos expostas, o enfeite 

do salão comunitário, enfim, faz uma descrição do que foi visto, tentando ser o mais 

completa possível; Assim destaca que: 

 

ao adentrar para o espaço do Assentamento, tudo estava calmo, e a 

bandeira, que no ano passado estava hasteada no exato lugar em que se 

iniciava o território, não estava lá. Logo adiante, outra imagem se 

alterava, as casas, que anteriormente estavam sem cor, em construção, 

ostentavam bandeiras do Movimento Sem Terra em suas frontes. Uma 

delas exibia duas bandeiras do Movimento que ladeavam uma enorme 

imagem de Che Guevara, também em forma de bandeira. Todas as casas 

estavam pintadas, abertas, portas e janelas que convidavam aos 

visitantes a conhecer mais uma conquista. 

[...] pessoas que chegavam, como se estivessem há muito tempo sem se 

ver, o que deduzimos pela alegria demonstrada nos encontros, pelos 

abraços, pelas formas de afeto. [...] após um bom tempo, em que as 

pessoas se dedicavam a receber os convidados, apenas aqueles que 

contribuíram de alguma forma com a concretização daquele 

Assentamento e com a Luta pela Terra, iniciou-se o ato solene.  

 [...] em seguida a entoação do Hino do Movimento Sem Terra, durante 

a qual crianças e adultos cantam sem titubear, sem perder o ritmo e sem 

deixar de erguer o punho esquerdo, brandando o convite à luta, ou 

melhor, à continuidade da luta. Segue-se ao ato [...] os pronunciamentos 

são intercalados com um ritual em que os símbolos de cada etapa de 

conquistas do Assentamento, são celebrados. [...] os símbolos da luta. 

[...] a cruz em madeira, o nó de pinho em miniatura, a bandeira do 

Movimento Sem Terra, um barraco de lona preta em miniatura, terra e 

um vaso com uma muda de árvore acompanham a cruz [...] leite, frango, 

verduras, sementes crioulas, mochila, cartilha, cadernos, chaves [...].As 

crianças acompanham atentamente a mística.  [...] todos os assentados, 

que em diferentes momentos apresentaram os símbolos que 

representam a memória do assentamento retornam, vestindo camisetas 

e bonés do Movimento Sem Terra, ao som de Conquest of Paradise 

(Vangelis). Posicionam-se atrás do elemento que, anteriormente, 

trouxeram à frente de todos. Agacham-se e aguardam o final da música 

(LUCINI, 2007, p. 95-96).  
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Esses fragmentos extraído de Lucini é carregado de elementos para a nossa 

compreensão do método descritivo presente na fenomenologia. Depraz, afirma que, 

descrever supõe que nos referimos a uma experiência singular, individuada no tempo e 

no espaço e que devemos nos ater a ela, nos esforçando ao máximo para não nos deixar 

complementar ou enfeitar a descrição para lhe dar maior “riqueza”. Para Depraz “[...] a 

atividade descritiva se situa na linha divisória entre esses dois extremos: ‘não 

completar’/‘ser o mais completo possível’. Em suma descrever supõe muita autenticidade 

e transparência em relação a si mesmo” (2008, p. 30-31).  

A descrição apresentada por Lucini possui na minha reflexão, a autenticidade e 

transparência, sem jamais cair na tentativa de preencher, servindo como guia 

metodológico para descrições que serão feitas a seguir sobre as místicas registradas e que 

reforça a ideia de entender a mística como singular para o Movimento e para os sujeitos 

que se envolvem no trabalho pedagógico de caráter formativo
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CAPÍTULO II 

2 VISÃO UNIFICADORA DA MÍSTICA: CIÊNCIA E MEIO AMBIENTE 

NA COMPLEXIDADE SOCIAL 

No12 limiar do século XXI o desenvolvimento capitalista toca os limites de 

carga do planeta Terra. Em 2012, diversos recordes de perigo climático foram 

ultrapassados nos EUA, na Índia, no Ártico, e os fenômenos climáticos 

extremos repetem-se com cada vez maior frequência e gravidade. Aí estão as 

secas, as inundações, a crise alimentar, a especulação com produtos agrícolas, 

a escassez crescente de água potável, o desvio de terrenos agrícolas para agro 

combustíveis, o desmatamento das florestas. Paulatinamente, vai-se 

constatando que os fatores de crise estão cada vez mais articulados e são afinal 

manifestações da mesma crise, a qual, pelas suas dimensões, se apresenta como 

crise civilizatória. Tudo está ligado: a crise alimentar, a crise ambiental, a crise 

energética, a especulação financeira sobre as commodities e recursos naturais, 

a grilagem e a concentração de terra, a expansão desordenada da fronteira 

agrícola, a voracidade da exploração dos recursos naturais, a escassez de água 

potável e a privatização da água, a violência no campo, a expulsão de 

populações das suas terras ancestrais para abrir caminho a grandes 

infraestruturas e megaprojetos, as doenças induzidas pelo meio ambiente 

degradado dramaticamente evidentes na incidência de câncer em certas zonas 

rurais mais elevada do que em zonas urbanas, os organismos geneticamente 

modificados, os consumos de agrotóxicos, etc.[...]. 

As locomotivas da mineração, do petróleo, do gás natural, da fronteira agrícola 

são cada vez mais potentes no Sul global e tudo o que lhes surge no caminho 

e impede o trajeto tende a ser trucidado enquanto obstáculo ao 

desenvolvimento. De tão atrativas, estas locomotivas são exímias em 

transformar os sinais cada vez mais perturbadores do imenso débito ambiental 

e social que criam num custo inevitável do progresso. Por outro lado, 

privilegiam uma temporalidade que é afim à dos governos. O boom dos 

recursos não dura sempre, e por isso há que aproveitá-lo ao máximo no mais 

curto espaço de tempo. O brilho do curto prazo ofusca as sombras do longo 

prazo. Enquanto o boom configurar um jogo de soma positiva, quem se lhe 

interpõe no caminho, ou é ecologista infantil, ou camponês improdutivo ou 

indígena atrasado e, para mais, facilmente manipulável por ONGs sabe se lá 

ao serviço de quem. A avaliação política deste modelo de desenvolvimento 

torna-se difícil porque a sua relação com os direitos humanos é complexa e 

facilmente suscita a ideia de que, em vez de indivisibilidade dos direitos 

humanos, estamos perante um contexto de incompatibilidade entre eles. Ou 

seja, segundo o argumento que se ouve frequentemente, não se pode querer o 

incremento dos direitos sociais e econômicos, o direito à segurança alimentar 

da maioria da população ou o direito à educação, sem fatalmente ter de aceitar 

a violação do direito à saúde, dos direitos ambientais e dos direitos dos povos 

indígenas e afrodescendentes aos seus territórios. Só seria possível mostrar que 

a incompatibilidade esconde uma má gestão da indivisibilidade, se fosse 

possível ter presente diferentes escalas de tempo, o que é virtualmente 

impossível dadas as premências de curto prazo (SANTOS, 2012, p. 10). 

                                                                 
12 O prefácio está baseado no discurso do Prof. Boaventura de Sousa Santos, do Centro de Estudos Sociais 

da Universidade de Coimbra, por ocasião do recebimento do título de Doutor Honoris Causa pela 

Universidade de Brasília, no dia 29 de outubro de 2012. As adaptações foram realizadas pelo Prof. Fernando 

Ferreira Carneiro, da UnB-DSC e GT de Saúde ambiente da ABRASCO e aprovadas pelo autor. 
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2.1 Um (re)começo? Breve (re)visão do meio ambiente 

 
Descobrimos que a verdade não é inalterável, mas frágil, e creio que essa 

descoberta, como a do ceticismo, é uma das maiores, mais belas e comovedoras 

do espírito humano. Em dado momento, percebe-se que se pode pôr em dúvida 

todas as verdades estabelecidas. Mas, ao mesmo tempo, o ceticismo ilimitado 

comporta sua autodestruição, visto que a proposição “não existe verdade” é, 

de fato, uma metaverdade sobre a ausência de verdade; e é metaverdade que 

tem o mesmo caráter dogmático e absoluto que as verdades condenadas em 

nome do ceticismo (MORIN, 2010, p. 153). 

 

 

A ciência começa a questionar a si mesma, o meio ambiente começa a dar sinais 

de esgotamento e os homens, finalmente, mas não totalmente, começam a perceber que o 

meio ambiente não precisa do homem, mas o homem precisa do meio ambiente, haja vista 

que é deste que provêm a fertilidade do solo e a produção dos alimentos que necessitamos 

para viver, de todos os ecossistemas, da biodiversidade da fauna e da flora, enfim, tudo 

está conectado, e que a destruição das matas e florestas aqui, certamente impactará acolá, 

implicando na glocalidade13 das ações e reações.  Capra escreve que nas últimas duas 

décadas de nosso século tem se registrado um estado de profunda e complexa crise 

mundial, haja vista que, “[...] é uma crise complexa e multidimensional, cujas facetas 

afetam todos os aspectos de nossa vida – a saúde e o modo de vida, a qualidade do 

ambiente e das relações sociais, da economia, tecnologia e política” (1982, p.19). 

Segundo Castelnou et al (2003), especialmente após a segunda guerra, houveram 

fatos que marcaram o cenário mundial, a exemplo do crescimento demográfico, o 

imperialismo capitalista, o crescimento de movimentos sociais, a globalização da 

economia, dentre outros fatores que impactaram o mundo, demandando revisões e 

posicionamentos perante a questão ambiental. Destaca que “[...] este período, a eminência 

de catástrofes passou a assediar a vida humana no planeta deflagrando um clima de 

consternação, provocando várias reações de cunho ideológico, destacando-se aquela de 

grupos constituídos por ambientalistas” (CASTELNOU et al. 2003, p. 42). 

                                                                 
13 Glocal é um termo cunhado por Milton Santos. O autor escreve: “[...] a ordem global busca impor, a 

todos os lugares, uma única racionalidade. E os lugares respondem ao Mundo segundo os diversos modos 

de sua própria racionalidade. A ordem global serve-se de uma população esparsa de objetos regidos por 

essa lei única que os constitui em sistema. A ordem local é associada a uma população contígua de objetos, 

reunidos pelo território e como território, regidos pela interação” (SANTOS, 2002, p. 338). 
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No entanto, tal percepção local, não ocorreu por livre e espontânea vontade do ser 

humano, mas ocorreu pelas ações e impactos deste no meio ambiente e pelos desastres 

que derivaram de tais ações. Pouco a pouco, percebeu-se que, ao impactar negativamente 

o meio ambiente e o entorno de onde se vive, tais ações se voltarão ao próprio homem 

que dela depende para viver. Um breve histórico de fatos a partir da segunda metade do 

século XIX que culminaram com a mobilização de governos, países, e sociedades civis 

organizadas, serão expostos a seguir, como forma de fundamentar nosso argumento. 

Castelnou et al (2003), afirma que esta crise ambiental culminou na crise do 

modelo econômico vigente e nos limites da ciência moderna, levando a busca e 

construção interdisciplinar de uma nova racionalidade ambiental, pois, 

 

a divulgação de obras e relatórios científicos promoveu a emergência 

da consciência ambiental que trazia em seu âmago a certeza de que o 

modelo de desenvolvimento praticado pelas sociedades humanas não 

mais condizia com a capacidade de manutenção da vida humana no 

planeta. Sabe-se que essa “certeza” tem gerado múltiplas dúvidas no 

meio científico, pois, parafraseando Ilya Prigogine1, vive-se atualmente 

a era do “fim das certezas”. Corroboraram para a disseminação dessa 

ideia as inúmeras conferências que proliferaram no Ocidente, buscando 

propostas para solucionar ou mitigar os problemas ambientais globais 

(CASTELNOU et al, 2003, p. 42). 

 

Um dos exemplos de como a evolução científica, técnica e industrial é utilizada 

pelos homens como forma de extinguir o meio ambiente e seus semelhantes, reforçando 

a androgenia14 citada por Siliprandi (2000), foi o lançamento da bomba atômica sobre as 

cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, causando a morte de milhares de pessoas e 

deixando o mundo chocado e apreensivo com o potencial de destruição que havia se 

atingido com tal crescimento tecnológico e industrial. No entanto, na atualidade 

continuamos a produzindo armas nucleares. Capra escreve que “[...] estocamos dezenas 

de milhares de armas nucleares, suficientes para destruir o mundo inteiro várias vezes, e 

a corrida armamentista prossegue a uma velocidade incoercível” (1982, p. 19). 

Outros exemplos como: a contaminação de mercúrio derivado de resíduos do 

acetaldeído, utilizado na produção de plásticos e que eram despejados pela empresa 

                                                                 
14 A autora utilizou a expressão marco opressivo androcêntrico, “[...] caracterizado pela postura arrogante 

que orientava as relações dos seres humanos com o meio natural e os demais seres” (SILIPRANDI, 2009, 

p.141). 
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japonesa Chisso na Baía de Minamata no período entre 1950 e 1960, contaminação esta 

que perdura até os dias atuais, causando alterações neurológicas e teratogênicas nos seres 

vivos que viviam no entorno da Baía. De acordo com Kodama (2012), segundo o governo 

houve 2.271 pessoas registradas como portadoras da doença de Minamata e até o final de 

Março de 2011 foram confirmadas 1.739 pessoas falecidas. Informa que, 

  
O nível de contaminação de mercúrio pelos pacientes do Mal de 

Minamata chegava a atingir o nível de 338 ppm e na década de 50 

chegou a atingir 705 ppm. Sendo que as pessoas comuns haviam 

acumulado o considerado como normal que era na faixa dos 2,47 ppm 

( Homem) e 1,65 ppm ( Mulher) (KODAMA, 2012, p.1). 

 

Outros fatos considerados desastrosos para o meio ambiente foi vazamento de 

óleo provocado pelo naufrágio do navio Torrey Canyon em 1967, na costa sudoeste da 

Inglaterra e costa norte da França, e o consequente o vazamento de toneladas de petróleo 

que contaminou o mar, tornando o azul em uma mancha negra que prenunciou o luto que 

perdura por 45 anos, pois, até hoje a vida marinha nas localidades supracitadas e entorno 

sofrem as terríveis consequências desta tragédia.  

O conhecido Smog derivado da contração inglesa das palavras smoke e fog 

encobriram a Inglaterra e Nova York em 1953/63 e 66, sendo o resultado das condições 

climáticas, pois a poluição do ar tornou-se tão visível que obscureceu as cidades com sua 

fumaça negra, deixando mortos e como lembrança das consequências negativas do 

homem no meio ambiente, problemas respiratórios. 

Em dezembro de 1984 em Bhopal, Índia, um vazamento de gás tóxico na fábrica 

de pesticidas Union Caribe, se alastrou por mais de 40 quilômetros quadrados, 

provocando queimaduras e cegueira em cerca de 200 mil pessoas; 10 mil morreram na 

hora e até hoje as vítimas sobreviventes apresentam problemas respiratórios e no aparelho 

digestivo. 

Em 1986, ocorre o acidente na Usina Nuclear de Chernobyl na Ucrânia, com o 

Césio 137, e um ano após, no Brasil, ocorre em Goiânia, mais um acidente com Césio 

137, causado pela negligência do homem para com a saúde de outros homens e do meio 

ambiente. Este acidente ocorrido em 1987 é considerado um dos mais grave acidente 

radioativo causado fora de uma usina nuclear. 
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Importante lembrar o livro Primavera Silenciosa, de Rachel Louise Carson, 

lançado em 1962, em que a autora Carson denunciou abertamente o uso indiscriminado 

de inseticidas e agrotóxicos, além de acidentes radioativos que marcaram o século 

passado.  Carson “[...] explicitamente compara pesticidas a radiação: ambos são 

invisíveis, inevitáveis e ameaçadores15”.  Segundo Stoll, o livro primavera Silenciosa não 

se absteve apenas a comparar pesticidas à radiação, a autora aprofunda questões referentes 

ao uso indiscriminado de agrotóxicos e pesticidas na zona rural, devido a industrialização 

no campo, denuncia a contaminação dos solos e as alterações provocadas pelo uso destes 

agentes contaminantes, dentre os quais citamos a diminuição radical da águia americana, 

símbolo dos Estados Unidos da América. 

 Carson (2011) cita ainda o caso do barco pesqueiro japonês Lucky Dragon V, 

incidente radioativo causado por testes nucleares americanos que ocorreu nas Ilhas 

Marshalls, a “100 milhas a leste de Bikini, onde a bomba foi detonada em Março de 

1954”. A radiação espalhou-se por quilômetros contaminando todos os passageiros a 

bordo do barco pesqueiro e vida marinha16. No entanto, o mais grave derramamento de 

óleo aconteceu em 1989 no Alasca, quando o navio Exxon Valdez se chocou contra um 

rochedo, derramando 40 milhões de petróleo no mar e atingindo uma área de 250 

quilômetros quadrados. Destarte, Primavera Silenciosa é considerado um dos mais 

importantes livros sobre questões ambientais, vendendo mais de seis milhões de cópias e 

traduzido em mais de 30 idiomas. 

Todos estes incidentes acima citados foram causados por atos que poderiam ter 

sido evitados. No entanto, serviram como um despertar do homem para os impactos 

causados ao meio ambiente, provocando discussões antes ignoradas e ou mesmo 

engavetadas, a exemplo dos acidentes ocorridos nas décadas de 60, 70 e 80 em 

Caraguatatuba e Cubatão, comparados por Dean como “[...] desastres horríveis e 

claramente evitáveis, em uma escala que elevou a cidade à condição de Minamata, Bhopal 

                                                                 
15  Texto de STOLL, MARK, em que o autor faz uma análise da importância e impacto que o livro Silent 

Spring teve em diversos campos, como o cultural, literário e artístico. “[…] Finally, recent events and health 

scares had prepared the American public to hear and respond to the frightening message of Silent Spring. 

Most dramatic was the worrisome spread of radioactive substances across the globe from a spree of open-

air tests of nuclear weapons. Carson explicitly compared pesticides to radiation: both were invisible, 

unavoidable, and threatening. Her explicit comparisons to now well-known health dangers from radiation 

made her task much easier to explain the very similar threats from dangerous agricultural chemicals” 

(STOLL, s/d).   
16 Para maior aprofundamento sobre o incidente radioativo com o Lucky Dragon V, acessar: 

http://www1.american.edu/ted/LUCKY.HTM 
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e Seveso” (2011, p. 342).  Segundo Dean, já em 1974, quando “[...] a poluição do ar já 

era inexorável e densa” (2011, p. 340) o secretário de Saúde local emitiu um relatório que 

detalhava dados colhidos durante vários anos. Cita o autor,  

 

afecções respiratórias eram extraordinariamente comuns, tal como as 

vendas de remédios nas farmácias locais. Os obstetras estavam 

começando a notar o que lhes parecia um número incomum de defeitos 

de nascença congênitos, inclusive a anencefalia. Esses relatórios 

tiveram ampla circulação, mas não foram submetidos a uma análise 

cuidadosa. Mesmo assim, a imprensa começava a se referir a Cubatão 

como o ‘vale da morte’ (DEAN, 2011, p. 340). 

 

Cerca de treze anos após o acidente radioativo em Goiânia, foi instituída a Lei 

10.308/2001 que trata sobre Depósitos de Rejeitos Radioativos. Em 2012, foi sancionada 

a Lei 12.646/2012, que institui o dia 13 de setembro com dia Nacional de Luta dos 

Acidentados por Fontes Radioativas. Como se, recordar o dia deste terrível episódio, 

fosse apagar toda dor e perda dos que foram afetados pelo descaso com descarte de 

material radioativo. Porém, não podemos nos fazer de ingênuos; existem aplicações 

benéficas com materiais radioativos, a exemplo da área médica, da indústria, agricultura, 

e meio ambiente, que utiliza traçadores radioativos para tratar de questões referentes ao 

tratamento e qualidade da água17.  

 O mesmo ocorre com o Meio Ambiente, que, após tantos incidentes e acidentes, 

inicia-se um processo de debate sobre questões ambientais e o próprio papel determinante 

do homem para com estas situações. De acordo com Porto-Gonçalves, “[...] a década de 

1960 marca a emergência, no plano político, de uma série de movimentos sociais, dentre 

os quais o ecológico” (2008, p. 10), e que, até então os movimentos se reivindicavam 

socialistas, dentre os quais destaca o movimento operário, pois este, “[...] constituía o 

eixo em torno do qual se fazia a crítica teórica e prática da ordem instituída e o capitalismo 

aparecia como a causa de todos os males com que os homens se defrontavam” (2008, p. 

10). Acrescenta ainda que 

no século XX, em alguns países do mundo, ocorrem revoluções que se 

proclamam socialistas e que vão tentar por em prática outros princípios 

de organização social. Ao mesmo tempo, no interior dos países 

capitalistas mais desenvolvidos, os trabalhadores conquistam uma série 

                                                                 
17 Para maiores informações, consultar o site da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Disponível em: 

http://portalnuclear.cnen.gov.br. Acessado em 07 de dezembro de 2012. 
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de direitos cujo atendimento, acreditava-se, seria impossível nos 

marcos daquela sociedade: jornada de trabalho de oito horas, semana 

de cinco dias, férias remuneradas de trinta dias, salário-desemprego, 

aposentadoria, assistência médica gratuita e educação pública, entre 

outros. [...] é nesse contexto, na década de 1960, que começam a 

emergir com feições autônomas uma série de movimentos, tais como os 

movimentos das mulheres, dos negros, os movimentos ecológicos, etc. 

(PORTO-GONÇALVES, 2008, p.11). 

 

 Nesse sentido, para Porto-Gonçalves, a década de 60 foi um período de 

crescimento de movimentos sociais que não criticavam apenas o modo de produção, mas 

sim “[...] fundamentalmente, o modo de vida” (2008, p. 12), deslocando-se para situações 

concretas da “[...] vida dos jovens, das mulheres, das “minorias” étnicas, etc., para exigir 

a mudança dessas condições” (2008, p. 12).Para ele,  este deslocamento focando o modo 

de vida e a exigência de mudanças teve grande contribuição da“[...] verdadeira chacina 

que era cometida no Vietnã, primeiro pela França, depois pelos EUA, ao mesmo tempo 

em que ocorria a difusão dos meios de comunicação de massa” e nesse aspecto “[...] 

registre-se a crise no interior do chamado ‘bloco socialista’ entre a URSS e a China” 

(2008, p. 12), e acrescenta que o movimento ecológico tem essas “[...] raízes histórico-

culturais” (2008, p.12). 

No Brasil, o movimento ecológico emerge na década de 1970 em um contexto 

muito específico. Ianni (1991) escreve que o Brasil, apresentava alguns problemas 

cruciais, gerados com o tipo de desenvolvimento econômico que havíamos adotado, a 

exemplo das flutuações das políticas econômicas dos governos. Acrescenta que, a crise 

brasileira tornou-se grave, tanto política quanto economicamente. Quanto à crise 

econômica esta se manifestou da seguinte forma, de acordo com Ianni “[...] reduziu-se o 

índice de investimentos, diminuiu a entrada de capital externo, caiu a taxa de lucro e 

agravou-se a inflação” (1991, p.196). 

Quanto à crise política, verificou-se uma “[...] radicalização bastante acentuada 

das posições dos partidos políticos de esquerda e direita, relativamente à orientação a ser 

dada aos assuntos econômicos e políticos, nas relações internas e externas” (IANNI, 1991, 

p. 198). O autor conclui que, “[...] de fato, os desenvolvimentos da economia brasileira, 

em geral, haviam acentuado desigualdades, desiquilíbrios e tensões” (1991, p. 1999). 

Assim,  em outubro de 1970, ao ser lançado o programa de Metas e Bases para a Ação do 

Governo, o que se pretendia como conquista essencial, segundo Ianni, era manter o 
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“caráter essencialmente conservador do pragmatismo” inerente à ideologia e à prática da 

política governamental, que tinha como objetivo a  

 

consolidação, no Brasil, de um sistema econômico de equilíbrio entre o 

governo e setor privado, com a presença da empresa pública, da 

empresa privada nacional e da empresa privada estrangeira e proporção 

que assegure, de forma continuada, a viabilidade economica e política 

do sistema (IANNI, 1991, p. 256). 

 

Para Ianni, foi a diretriz supracitada que orientou o conjunto da política econômica 

governamental de 1964 a 1985, a qual norteou a política econômica governamental 

quanto ao Nordeste, a Amazônia, e à questão agrária18, haja vista que não houve, em 

nenhum momento, intenção de modificar o status quo, pois “[...] em nenhum caso 

pretendeu-se, especificamente, modificar as estruturas sociais e políticas” (IANNI, 1991, 

p. 256). Em geral, adotaram-se 

 

diretrizes destinadas a assegurar a viabilidade e a prosperidade do 

sistema econômico vigente na forma concebida pelos governantes. Por 

isso, sempre que se julgou necessário, controlaram-se de modo ainda 

mais estrito as relações e os movimentos sociais e políticos (IANNI, 

1991, p. 256). 

 

Mesmo assim, quando o governo tratava sobre as questões agrárias, o problema 

principal era voltado à questão de “[...] crédito, preço e assistência técnica. Isto é, 

preocupavam-se muito mais com o aumento da produtividade do que com a justiça social” 

(IANNI, 1991, p. 257). E quando se referia ao desenvolvimento econômico do Nordeste, 

o qual dependeria de reformas sociais e políticas, eram incompatíveis com a ideologia e 

a prática política econômica governamental, haja vista que, segundo Ianni, “[...] eles não 

podiam avançar no sentido de reformas institucionais que afetassem as relações e 

estruturas de dominação e apropriação vigentes” (1991, p. 258). Acrescenta que foi este 

                                                                 
18  Manter o status quo e seguir a diretriz que proporcionaria um “equilíbrio entre governo e setor privado” 

foi segundo Ianni, um dos principais fatores para não alterar as condições de posse e uso da terra. “[...] 

Note-se que, em 1964 o Governo Castello Branco promulgou o Estatuto da Terra, que estabelecia: 

Considera-se Reforma Agrária o conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, 

mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao 

aumento de produtividade” (METAS E BASES PARA A AÇÃO DO GOVERNO, conforme transcrito em 

“Médici Lança Plano de Metas e Bases para o Governo, Jornal do Brasil, Rio de janeiro, 2/10/1970,  In: 

IANNI, 1991, p.256-257). 
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fator de incompatibilidade da política econômica governamental que priorizou a 

“expansão geográfica da fronteira econômica” investindo na Amazônia. Significando que  

 

o desenvolvimento da Amazônia seria preferível ao do Nordeste, já que, 

em sua etapa atual, o desenvolvimento das duas regiões envolve 

premissas diferentes e concepções estratégicas divergentes. Enquanto o 

sistema econômico puder crescer de forma horizontal, dilatando a 

fronteira e integrando áreas que passariam a funcionar como 

exportadores de bens primários, ele pode dar-se ao luxo de postergar o 

desenvolvimento de regiões-problemas (SÁ JR, 1970, Apud IANNI, 

1991, p. 259). 

 

Diante do quadro político e econômico exposto por Ianni, voltemo-nos aos 

movimentos sociais ambientalistas, pois Porto-Gonçalves (2008) escreve que, no Brasil, 

o movimento ecológico emerge neste contexto de ditadura, “[...] que se abateu de maneira 

cruel sobre diversos movimentos como o sindical e o estudantil” (2008, p.13). 

Corroborando com Ianni, Porto-Gonçalves afirma que, “[...] verifica-se, um 

deslocamento da consideração da questão nacional do plano das condições sociais” para 

um “[...] plano técnico-econômico desenvolvimentista” (2008, p.14). Nesse sentido, 

assiste-se à consolidação de um regime autoritário e desenvolvimentista, uma vez que 

esse desenvolvimento 

 

se fazia ainda num país onde as elites dominantes não tinham por 

tradição respeito seja pela natureza, seja pelos que trabalham. A herança 

escravocrata da elite brasileira se manifestava numa visão 

extremamente preconceituosa em relação ao povo, que seria 

“despreparado”. Quanto ao latifúndio, bastava o desmatamento e a 

ampliação da área cultivada para se obter o aumento da produção e isto 

nos levou a uma tradição de pouco respeito pela conservação dos 

recursos naturais, a não ser nas letras dos hinos e nos símbolos da 

nacionalidade (PORTO-GONÇALVES, 2008, p. 14). 

 

A seguir um breve quadro com fatos que consideramos mais pertinentes, pois, 

impulsionados pelos prejuízos causados pelos desastres ambientais, os governos iniciam 

um processo de discussão sobre meio ambiente, de forma que, em 1972, ocorre a 
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Conferência de Estocolmo, considerada como um marco referencial para tratar questões 

ambientais19.  

Quadro 1- Fatos Que Marcaram A História Na Discussão Sobre Meio Ambiente. 

Data Quem? O que? 

1798 Thomas  R. Malthus Um Ensaio sobre o Princípio da População 20 

1859 Charles Darwin A Origem das Espécies  

1862  Thomas Huxley  Interdependência entre seres humanos e os demais 

seres vivos  

1863  George Perkin Marsh  Documenta como os recursos do planeta estavam 

sendo esgotados.  

1889  Patrick Gueddes  Termo Educação Ambiental  

1869  Ernst Haeckel   Propõe o vocábulo “ecologia” para os estudos das 

relações entre as espécies e seu ambiente.  

1872   Criação do primeiro parque nacional do mundo 

“Yellowstone”, USA  

1962  Rachel Louise Carson  Silent Spring  

Primavera Silenciosa  

1965  Universidade de Keele (Grã Bretanha)  Utilização termo E A oficialmente.  

1968   Fundação do Clube de Roma  

1972  Conferência de Estocolmo  

Limites do Crescimento ou Relatório 

Meadows  

Marco de Referência para Educação Ambiental 

(EA). 

Instrumento para tratar problemas ambientais e a 

inserção desta na educação 

1973  Brasil Criação da Secretaria de Meio Ambiente – SEMA. 

1975 Brasil Criação da  Fundação Estadual de Engenharia do 

Meio Ambiente (FEEMA)  

1975  PNUMA e PIEA 

Congresso de Belgrado  

1º. Seminário internacional de Educação Ambiental 

(EA) 

 Orientações p PEA  

                                                                 
19 Para um maior aprofundamento sobre as repercussões da conferência sobre o meio ambiente promovida 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) em Estocolmo em 1972 consultar o livro A ambientalização 

dos conflitos sociais de Lopes; Antonaz; Prado; Silva (2004). 

20 Segundo Moran (2008), a obra de Malthus An Essay on the Principle of Population,  influenciou Darwin 

com a ideia de que a tendência natural da população humana era aumentar, a menos que fosse impedida por 

doenças, guerra ou fome. “[...] Darwin ao escrever On the Origin of Species by Means of Natural Selection, 

ou (The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life) e publicar em 1859,  ampliou essa ideia 

às populações vegetais e animais” (MORAN, 2008, p. 54). 
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1977  Tbilisi (Geórgia)  

Principal Marco EA 

Relatório da Comissão Brundtland. 

Definições, objetivos, princípios e estratégias para  

EA 

Nosso futuro comum (DS) 

1897  Moscow – ex- URSS  Congresso Internacional sobre EA. 

1973  Secretaria do Meio Ambiente no Brasil Criação da SEMA (1973) 

1975  Brasil Obrigatoriedade das Ciências Ambientais nos cursos 

superiores de Engenharia  

1976  Engenharia Sanitária  Saneamento básico e Saneamento Ambiental em sua 

grade  

1985  Ministério da Educação e Cultura  Inserção das disciplinas de conteúdos ecológicos 1º. 

E 2º. Graus  

1988  Constituição da República Federativa 

do Brasil  

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações.  

1991  Portaria 678/91 MEC  Implementa a disciplina Educação Ambiental em 

território Nacional, inserindo-a no currículo de 

diferentes níveis e modalidades  

1992  CNUMAD = Rio +20  Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento. Agenda 21. 

1994  ProNEA Criação do Programa Nacional da Educação 

Ambiental – ProNEA. 

1999 PNEA - Política Nacional da Educação 

Ambiental 

Art. 2o A educação ambiental é um componente 

essencial e permanente da educação nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, em todos 

os níveis e modalidades do processo educativo, em 

caráter formal e não-formal.   

Art. 3o Como parte do processo educativo mais 

amplo, todos têm direito à educação ambiental. 

 

Fonte: CARVALHO, novembro de 2012, organizado. 

 

Em 1992 foi realizado a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida como Rio-92 ou Eco-92. Segundo Lopes et 

al, no seu processo de preparação “[...] grande atenção é dada à questão ambiental por 

ONGs não-especializadas, movimentos sociais, associações de moradores, federações 

empresariais, instituições governamentais” (2004, p. 23). No entanto, Santos faz um 

balanço crítico desta conferência afirmando que, 
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a Cúpula da Terra, Rio+20, foi um fracasso rotundo devido à 

cumplicidade mal disfarçada entre as elites do Norte global e as dos 

países emergentes para dar prioridade aos lucros das suas empresas à 

custa do futuro da humanidade. A articulação entre os diferentes fatores 

de crise deverá levar urgentemente à articulação entre os movimentos 

sociais que lutam contra eles. É um processo lento em que o peso da 

história de cada movimento conta mais que o que devia, mas são já 

visíveis articulações entre lutas pelos direitos humanos, soberania 

alimentar, contra os agrotóxicos, contra os transgênicos, contra a 

impunidade da violência no campo, pela reforma agrária, direitos da 

natureza, direitos ambientais, direitos indígenas e quilombolas, direito 

à cidade, direito à saúde, economia solidária, agroecologia, taxação das 

transações financeiras internacionais, educação popular, saúde coletiva, 

regulação dos mercados financeiros, etc. (SANTOS, discurso proferido 

no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, no dia 29 

de outubro de 2012). 

 

 No que concerne à Educação Ambiental (EA), foi proposto um modelo 

educacional que estivesse voltado ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. 

Deste encontro, foi gerado um importante documento denominado Agenda 21, o qual deu 

atenção à Educação Ambiental no seu capítulo 36 intitulado ‘Promovendo a 

Conscientização Ambiental. E após Rio + 20 o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

promoveu o Seminário sobre Educação Ambiental, originando a Carta Brasileira para a 

Educação Ambiental; e em 1994 ocorre a Criação do Programa Nacional da Educação 

Ambiental - ProNEA. A respeito da Agenda 21, Lopes et al afirmam que esta foi 

Um enorme documento composto de quatro seções, 40 capítulos e dois 

anexos (a edição brasileira, publicada pelo Senado Federal, tem 598 

páginas), dispondo de objetivos, atividades e considerações sobre meios 

de implementação, de um planejamento de uma cooperação 

internacional e de ações nacionais e locais em vista do 

desenvolvimento, do combate à pobreza e da proteção ao meio 

ambiente (LOPES et al, 2004, p. 23). 

 

Em 1988 a Constituição Federal art. 225, determina que “[...] todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  No parágrafo 1º, inciso VI 

“[...] promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente”. Em 27 de abril de 1999, a República 

Federativa do Brasil dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental que determina no Art. 1º. 
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 Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais 

o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade 

de vida e sua sustentabilidade.  

 

O Art. 2o indica que “[...] A educação ambiental é um componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos 

os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal”. O 

Art. 13 da Lei 9.795/1999 entende por educação ambiental não formal as “[...] ações e 

práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais 

e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente”. E que o 

Poder Público, em níveis federal, estadual e municipal incentivará:  

 

II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações 

não governamentais na formulação e execução de programas e 

atividades vinculadas à educação ambiental não formal;  

V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às 

unidades de conservação;  

VI - a sensibilização ambiental dos agricultores. 

 

Refletindo sobre a 

sensibilização ambiental dos 

agricultores e tendo como 

objeto de pesquisa, a 

mística produzida pelo 

MST, elucubramos qual a 

concepção de natureza 

representada nas místicas 

desenvolvidas em escolas 

de assentamento, nos 

remetemos à Ciandrini 

(2010), haja vista que a autora 

destaca que a evolução das concepções 

do MST a respeito da natureza/meio ambiente 

 

Fonte: Arquivo Pessoal; 

CARVALHO, 2011 

Figura 14 - Mística "caminhos Trilhados" 
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ocorreu em consonância com a associação das causas ambientais aliado à sua principal 

bandeira de luta – a reforma agrária. Sobre a questão da natureza no MST, a autora escreve 

que,  

 

Podemos considerar a ampliação da natureza/caráter do MST como um 

processo, fruto das necessidades trazidas por fatores históricos, 

determinantes ao nosso tempo e que a concepção de natureza no 

Movimento vem sendo formada na tentativa de corresponder às 

demandas sociais que se apresentam (CIANDRINI, 2010, p. 78). 

 

Considerando a fotografia sobre a mística denominada “caminhos Trilhados”, 

elaborada pelos professores do Curso de Pedagogia da Terra, no assentamento Moacyr 

Vanderlei, nos remetemos novamente a Ciandrini, ao escrever que diversas ações são 

consideradas “[...] matrizes organizativas e pedagógicas no MST, implicando na 

compreensão do Movimento como espaço de formação de sujeitos sociais” (2010, p. 78).  

 Nesse sentido, a utilização permanente da bandeira do MST, das músicas, das 

poesias, os gritos de guerra, da representação permanente da luta pela reforma agrária, 

mediante apresentação ora de fatos vividos, ora de fatos baseados na vida de 

revolucionários, a coletividade num trabalho de auto-organização da escola com o intuito 

de preservá-la e capacitar para uma aprendizagem do trabalho cooperativos e processos 

educativos interagindo com processos políticos e econômicos, tendo a realidade como 

base da produção do conhecimento e a relação entre teoria e prática, são alguns exemplos 

destacados por Ciandrini (2010). 

Diegues e Bookchin ao propor uma visão mais ampla da natureza e da relação da 

humanidade com o mundo natural fazem uma crítica às hierarquias existentes nas 

sociedades modernas e seus sistemas de poder, contrapondo-as com as denominadas “[...] 

sociedades primitivas, que não são hierárquicas e convivem melhor com a natureza que 

as populações urbano–industriais, destruidoras dos outros seres vivos” (DIEGUES, 2001, 

p. 20). 

Corroborando com o ponto de vista de Murray Bookchin descrito por Diegues, 

Moran registra que “[...] diversas populações étnicas de todo o mundo provocam um 

impacto muito menor no planeta do que os membros das sociedades urbano-industriais, 

e possuem conceituações muito diferentes de como tratar a natureza” e complementa que 
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precisamos “[...] dar um passo adiante, assumindo a responsabilidade para solucionar o 

problema que criamos” (2008, p. 20). 

Para Moran, estes problemas ambientais mensuráveis vinculam-se a dois fatores 

primordiais: o crescimento populacional e os nossos hábitos de consumo. No entanto, 

argumenta que mesmo estando conscientes de que são nossas decisões e hábitos que 

causam tantos impactos à natureza, e que por isso nos sugere uma mudança cultural, haja 

vista que, a nossa cultura é baseada no individualismo e acumulação de capital como 

medida de valoração do indivíduo, e, assim como outra visão de mundo e valores, estas 

tendem a ficar apenas no discurso, pois, 

 

esse par de valores culturais tende a tornar grande parte da coletividade 

contrária às regras ambientais, consideradas dispendiosas, capazes de 

aumentar os impostos sobre as pessoas físicas e de elevar o custo de 

bens e serviços ambientais. Mesmo o fomento do transporte público 

como incentivo para reduzir as emissões de combustíveis fósseis sofre 

a oposição de muitos norte-americanos, sob o pretexto de que isso 

limita a liberdade pessoal de ir e vir à vontade, apesar dos custos para o 

país (em termo de dependência do fornecimento de petróleo 

estrangeiro), e para o planeta (em termos da emissão de gases 

responsáveis pelo aquecimento global) (MORAN, 2008, p. 22-23). 

 

Esta cultura individualista de determinados grupos econômicos e da acumulação 

do capital é perceptível em quase todas as sociedades industrializadas, mas podemos 

percebê-la ainda mais forte nos países em desenvolvimento, principalmente, os que 

vinculam desenvolvimento a exploração de seus recursos naturais. De acordo com Capra, 

nosso progresso foi predominantemente racional e intelectual, numa evolução unilateral, 

pois perdemos contato com nossa sabedoria intuitiva (característica das culturas 

tradicionais, não-letradas, especialmente dos índios norte-americanos, os quais, segundo 

Capra, “[...] tiveram a vida organizada em torno de uma consciência altamente refinada 

do meio ambiente (1982, p. 39). 

 No que concerne ao Brasil, segundo Adão, o país deixou claro seu 

posicionamento tanto em 1972 quando liderou um grupo de 77 países dentre os 113 que 

estavam presentes na Conferência de Estocolmo, em que abertamente estampou a faixa 

“[...] Bem vindos à poluição, estamos abertos a ela. O Brasil é um país que não tem 

restrições, temos várias cidades que receberiam de braços abertos a sua poluição, porque 

nós queremos empregos, dólares para o nosso desenvolvimento” (2003, p.2). Ademais 
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para espanto do mundo, representantes do Brasil pedem poluição, 

dizendo que o país não se importaria em pagar o preço da degradação 

ambiental desde que o resultado fosse o aumento do PNB (Produto 

Nacional Bruto). Um cartaz anuncia: “Bem vindos à poluição, estamos 

abertos para ela. O Brasil é um país que não tem restrições. Temos 

várias cidades que receberiam de braços abertos a sua poluição, porque 

o que nós queremos são empregos, são dólares para o nosso 

desenvolvimento” (DIAS, 2003, p. 36). 

 

 Contrapondo a este debate proposto por Adão (2003) e Dias (2003), Lopes et al 

apresentam novos argumentos a favor do Estado, pois, mesmo tendo apresentado um 

posicionamento contra a preocupação para com as questões ambientais, este não deixou 

de “[...] criar logo no ano seguinte uma secretaria do meio ambiente, subordinada ao 

Ministério do Interior” (2004, p.20). Escrevem os autores que 

 

Institucionalizada em 1973, a SEMA refletia, por um lado, a demanda 

de controles ambientais por parte de uma chancela institucional para a 

captação de financiamentos internacionais para os quais as garantias 

ambientais eram necessárias. Ainda refletindo os efeitos desencadeados 

pela reunião de Estocolmo e dando vazão aos anseios profissionais de 

engenheiros e técnicos conexos de ampliarem sua área de atuação 

através de novas concepções teóricas e administrativas que 

significavam uma certa reconversão de suas atividades, há a criação de 

novas instituições de controle ambiental [...] (LOPES et al, 2004, p. 20). 

 

E o novo Código de proteção à vegetação nativa 12.651/2012? Não perpetua 

também o mesmo posicionamento em que o econômico e político sobrepuja o social e 

ambiental? Grande parte da literatura acessada sobre a questão ambiental no Brasil e no 

mundo aborda o mote do aumento populacional, da industrialização e da produção, dos 

resíduos sólidos, da contaminação do meio ambiente, dos combustíveis fosseis, enfim, 

elencam diversos fatores primordiais aos problemas ambientais; no entanto, como 

conciliar desenvolvimento sem exploração tanto dos recursos naturais quanto do homem 

pelo próprio homem? Como conseguiremos essa mudança de valores? Como sairemos da 

individualidade para um pensamento coletivo e global que almeje cuidar do meio 

ambiente e da natureza? Como poderemos educar nossas gerações presentes e futuras, de 

modo que, cultivem o amor e o apego ao meio ambiente?  
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No sentido de cuidar e despertar a sensibilidade dos seres humanos, citamos a 

mística do Movimento que, ao trazer em si elementos do meio ambiente, consegue tocar 

as pessoas assentadas com suas mensagens, e fazer com que estas se sintam parte 

integrante de um coletivo social, pois “[...] a mística serve de ferramenta de formação de 

identidade coletivo e político através de apresentações simbólicas do que passamos ou 

queremos. Por isso a mística é importante” (Entrevista A, Assentamento Santa Maria das 

Lajes, 2012). Assim sendo, a mística tal como é utilizada pelo MST, quebra com a 

individualização, pois, por meio dela, compartilha-se um mundo em que o ser humano, 

não se encontra mais sozinho, mas sim, enraizado e pertencente a uma coletividade, que 

tem no “estar junto com e fazer parte de” sua principal razão de ser. 

 

2.2 Tortuosos caminhos para uma reflexão sobre natureza e meio ambiente. 

  

A ordem, Palavra-Mestre da ciência clássica, reinou do Átomo à Via Láctea. 

Ela se estendeu tanto que a terra se formou um planeta pequeno (Galileu, 1610) 

e o sol regressou à proteção da galáxia (Thomas Wright, 1750). De kepler a 

Newton e Laplace, ficou estabelecido que uma inumerável população de 

estrelas obedece a uma mecânica inexorável. Alguns cometas parecem fazer 

um passeio pelo cosmos, eles seguem na verdade uma rota já traçada. O peso 

dos corpos, o movimento das marés, a rotação da lua em volta da terra, a 

rotação da terra em volta do sol, todos os fenômenos terrestres e celestes 

obedecem à mesma lei. A Lei eterna que regula a queda das maças substituiu 

a Lei do Eterno que por uma maçã fez Adão pecar (MORIN, 2008, p.51). 

 

As histórias da natureza e do homem sempre estiveram entrelaçadas, ora se 

sublimava a natureza ora se sublimava o homem. No entanto, uma sublimação 

antropocêntrica perdura desde que o homem iniciou seu desligamento com questões da 

natureza e da metafísica, desligamento este que trouxe conquistas maravilhosas no campo 

tecnológico e científico, mas, concomitantemente, fragmentou e desencantou o homem 

em relação à natureza e ao próximo. Quanto à natureza, Medeiros afirma que esta sempre 

esteve presente no discurso da educação ambiental. A ideia de natureza “[...] ora aparece 

como entidade viva, ora como máquina” (2002, p.71). 

Santos afirma que tradicionalmente a imagem da natureza está ligada a “[...] 

inocência, à pureza e ao encantamento do jardim do Éden evocado desde os tempos 

bíblicos” (2012, p. 36), e que esta evocação de encantamento e harmonia nos remete ao 

paraíso, que teria desaparecido devido ao pecado de Adão e sua consequente expulsão do 
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paraíso, pois, “[...] com a mão do homem, tudo se transforma; onde ela toca, fica um 

rastro de destruição” (2012, p. 36).  

Medeiros alega que a ideia de natureza concebida por grandes filósofos e cientistas 

da época da revolução científica foi da concepção orgânica à mecânica, “[...] 

influenciando radicalmente o pensamento dos homens quanto ao seu lugar no mundo e a 

sua relação com a natureza” (2002, p. 75). 

De acordo com Andrade o pensamento racional surge no século VI A.C, nas 

cidades gregas da Ásia Menor e completa que, “[...] os filósofos jônios abriram o caminho 

que a ciência depois só fez seguir (2011, p. 40). E acrescenta que os primórdios despojam-

se de seu mistério, e assim sendo, tudo o que é real é natureza e está separado do seu 

plano de fundo mítico, torna-se “[...] problema, objeto de discussão racional. Assim, a 

cosmologia não modifica somente a linguagem, mas muda de conteúdo (2011, p. 41) e o 

domínio da physis precisa-se e limita-se, pois, 

 

concebido como um mecanismo, o mundo despoja-se pouco a pouco do 

divino que o animava entre os primeiros físicos. Na Grécia, os sábios já 

não põe em evidência a unidade da physis, mas a dualidade do homem, 

apreendida em uma experiência religiosa e filosófica; existe uma alma 

humana diferente do corpo e oposta, tal como a divindade procede com 

a natureza. A alma, no entanto, possui uma forma, de ação e de 

movimento, é imaterial (ANDRADE, 2011, p.41). 

  

Um outro conceito de natureza surge com os estoicos, que a vê como unidade 

perfeita e divina num “[...] fluxo e refluxo infinito onde a physis aparece como um logos 

providencial e divinizado. Esta conotação divina toma maior fôlego depois do advento do 

cristianismo, o qual inaugura um novo período na relação homem/natureza (ANDRADE, 

2011, p. 43). 

Para Andrade esse novo período encontra seu apogeu na Idade Média, em que, no 

encontro das culturas greco-romana e judaico-cristão, traz a presença de um novo 

elemento: o pensamento de que o mundo foi criado por Deus, e nesse sentido, se a 

natureza e o homem são criações de Deus, a natureza perde seu lugar sagrado, “[...] eterno 

e gerador, para ser uma realidade profana” (2011, p. 43).  
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Assim, se durante a idade média houve uma mudança da percepção 

homem/natureza, é na modernidade que a natureza deixa o “[...] modelo divino, originada 

no cristianismo e toma lugar o modelo manipulador em favor dos homens” (ANDRADE, 

2011, p.44). Assim a dominação sobre a natureza, em que a ciência além de teórica passa 

a ser prática. 

 

QUADRO II- CONCEPÇÕES DA NATUREZA 

CONCEPÇOES DA NATUREZA CARACTERISTICAS CENTRAIS 

 

Pré-socrática e Grega Clássica Natureza como coisa em si mesma, auto emergente e 

physis; 

Caráter teleológico. 

Medieval Inesgotável fonte de recursos. 

Renascentista Natureza como sucessão de fenômenos; 

Homem separado da natureza. 

Moderna Natureza enquanto máquina regida por leis externa a si 

mesma e, sujeitas à dominação do homem. 

Contemporânea Percepção da escassez e finitude dos recursos naturais; 

Crise do homem em sua relação com a natureza. 

Fonte: CARVALHO, 2013, adaptado por ANDRADE, 2011. 

 

 

Na atualidade, ao mesmo tempo em que cresce o desenvolvimento econômico e 

tecnológico, aumenta também a fome e a miséria, o desrespeito para com os outros, tanto 

da geração presente quanto das vindouras, pois, se pensa no aqui e agora, não se reflete 

sobre o que estamos deixando e como estamos deixando o planeta para as futuras 

gerações. De acordo com Santos, “[...] com o pretexto de em tudo intervir, de mudar e 

transformar, a Ciência levou pouco em consideração as consequências de sua atuação na 

terra, e por isso, deixou de lado a reflexão sobre o que ela própria fazia (2012, 39). 

Assim partimos de uma visão balizada pela técnica científica e antropocêntrica, 

em que, se penso logo existo, e nesse sentido, nos tornamos independentes de crenças e 

sentimentos que nos guiavam, nossos deuses estão mortos, nossos mitos enterrados e 

soterrados por racionalizações e comprovações cientificas, a matematização do universo 

e do nosso planeta encontra explicações na ciência que emerge como Posseidon em um 

rasgo de ira, vaporizando com seu tridente o que até então nos guiava. Das cinzas emerge 

uma outra ciência, no entanto, fragmentada e desprovida de fé, e tal qual o Frankenstein 

de Mary Shelley (1831) da fragmentação surge o modelo de um todo, mas um todo 

incompleto. Esta incompletude pode ser tal qual o enigma da esfinge, ou a deciframos, 

ou seremos todos devorados por ela. No momento, estamos sendo devorados! 
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  De acordo com Siliprandi, o marco opressivo antropocêntrico, androcêntrico e 

etnocêntrico, “[...] refletia um descaso para com as condições de sobrevivência do planeta, 

assim como em relação às mulheres e outras categorias sociais que não fossem os homens 

brancos e adultos tomados como referência de padrão moral” (2006, p. 141). Estes 

descasos culminaram em mudanças que alteraram a visão do homem sobre a ciência, 

sobre próprio homem, e a natureza. 

Para Brelaz, o antropocentrismo é um sistema de pensamento que coloca o homem 

acima e fora da natureza, de acordo com o qual nada possui sentido sem a presença 

humana. Portanto, para o autor, 

 

na visão antropocêntrica, os seres da natureza não têm valor intrínseco 

e são propriedade e domínio do homem. Essa visão antropocêntrica, 

como observa Leonel Aguiar, sempre fez parte da história humana. A 

filosofia grega, como a marca originária do Ocidente, já postulava a 

arrogância antropocêntrica, que vai sendo aprofundada no decorrer do 

processo histórico com o cristianismo, o racionalismo cartesiano e o 

projeto do Iluminismo centrado na técnica e na ciência. Sobre o tema, 

Ingo Wolfgang Sarlet observa que tanto no pensamento de Kant quanto 

a todas as concepções que consideram a dignidade como algo exclusivo 

da pessoa humana estão sujeitas à crítica de um excessivo 

antropocentrismo (BRELAZ, 2005, p. 1). 

 

O termo androcentrismo apresentado por Siliprandi, Oliveira (2009), nos aclara 

como sendo uma das principais características da sociedade patriarcal, haja vista que 

 

pode ser circunscrita na definição do termo androcentrismo, postura 

segundo a qual todos os estudos, análises, investigações, narrações e 

propostas são enfocadas a partir de uma perspectiva unicamente 

masculina, e tomadas como válidas para a generalidade dos seres 

humanos, tanto homens como mulheres (2009, p. 43). 

 

Quanto ao etnocentrismo, Petean (2012) registra que Montaigne fez um alerta ao 

dizer que somos escravos de costumes, hábitos e opiniões que circulam entre nós e aos 

quais aderimos por meio da educação, dos ensinamentos dados por nossos pais ou por 

meio do grupo social com o qual partilhamos nossa vida. Neste sentido, 

 

Montaigne estabeleceu uma relação entre o grupo social e familiar que 

pertencemos e o condicionamento que estamos submetidos desde o 
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nascer. É desta teia social que nascem os preconceitos. Segundo o 

filósofo, estes hábitos e costumes escravizam-nos, dominando e 

condicionando nosso livre exame de outros povos e culturas. Nasce 

deste processo a tirania dos costumes que nos conduz a um julgamento 

do outro, gerando o estranhamento em relação à outra cultura. Podemos 

dizer que este olhar sobre o outro é a base do vínculo entre 

etnocentrismo e preconceito (PETEAN, 2012, p. 7). 

 

Quanto ao homem e a natureza, a natureza separa-se da natureza do homem, cria-

se uma visão dicotomizada, mais uma vez, fragmentada e fragmentária do homem e da 

natureza. Edgar Morin escreve que “[...] o homem se esfarela: fica uma mão-ferramenta 

aqui, uma língua-que-fala lá, um sexo acolá e um pouco de cérebro em algum outro lugar” 

(2008, p. 26). E ao promover cada vez mais tal distanciamento, a natureza passou a ser 

vista como um objeto a ser explorado, depredado, mutilado sem considerações quaisquer 

a que ou a quem.  

Dean (2011), ao fazer sua análise sobre a história e a devastação da Mata Atlântica 

Brasileira nos apresenta suas considerações sobre como o homem explora a natureza, sem 

considerações à esta, pois utiliza a terra de maneira “imprevidente”, como podemos ver 

a seguir, 

 

a névoa se dissipa e revela o escudo arqueano gasto e carcomido de 

Minas Gerais e uma confusão de cumes que se entrecruzam distribuídos 

pela serra do Espinhaço. A oeste, córregos marrons serpenteiam 

preguiçosos rumo ao encontro com o Rio São Francisco. A leste, 

corredeiras se precipitam para o rio Doce e o oceano Atlântico. É uma 

paisagem cicatrizada pelo trabalho humano. [...] no primeiro plano, 

estendem-se voçorocas alaranjadas e gredosas, incisões talhadas por 

séculos de mineração, agricultura e pecuária imprevidentes. Em 

terrenos planos de aluvião, aqui e acolá, o cultivo persiste. [...] não há 

nada de notável neste terreno humanizado. O viajante arrogante pode 

até sentir-se aliviado em apreciá-lo. Essas marcas distantes da costa da 

Rhodes são manifestações de civilização, tal como a conhecemos 

(DEAN, 2011, p.19). 

 

Para Moran (2008), o uso e o abuso dos recursos do planeta estão no centro das 

negociações internacionais, da economia política global e do destino dos países. 

Percebemos que são diversas as manifestações, encontros, seminários, conferências e leis 

que corroboram com a afirmação. Mas, compreendemos também que, mesmo quando se 

discute os impactos negativos causados ao meio ambiente e porque não afirmar à natureza 
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como um todo, concomitantemente, se “discute” como continuar o consumo destes 

mesmos recursos.  

Daí percebe-se as tensões conflituosas em relação à natureza, pois, mesmo quando 

arrazoamos proteger a Mata Atlântica ou a Floresta Amazônica, esta não perde o sentido 

primordial de tais preocupações: as florestas e matas são pensadas como uma forma de 

poupança, uma “reserva viva de madeira”.  

Fato que se faz necessário (re) pensar formas alternativas para atenuar os desgastes 

ao meio ambiente provocado pelo homem. Neste sentido, o exemplo de ações que 

propiciam uma saída é o reflorestamento em área de reserva legal, margens de rios e 

outras formas de se conservar o meio ambiente.  De acordo com Oliveira, não se trata 

realmente de uma crise ambiental, mas de uma “[...] crise das relações do homem com a 

natureza, que, ao mesmo tempo e por suas características, são relações que terminam por 

retornar sobre as relações entre os homens” (2008, p. 94).  Para o autor, 

 

A relação dos homens com a natureza externa conserva muito das 

relações dos homens entre si, para não dizer do quanto afeta a natureza 

interna ao homem. No conjunto dessas relações, a natureza passa a ser 

o espaço privilegiado, mas de modo algum único, em que se pode 

observar a escalada da regressão quando, ao invés disso, ela bem 

poderia ser justamente a pletora das possiblidades do humano 

(OLIVEIRA, 2008, p.94). 

 

 

Larrère; Larrère contribuem com este mesmo pensamento de Oliveira (2008), pois 

para os autores “[...] não há que escolher entre a natureza e o homem, pois ambos podem 

ser protegidos; é possível ligar a preservação da diversidade biológica, por exemplo, à 

defesa da diversidade cultural” (1997, p. 17). Neste patamar iremos (re) visitar atos de 

mística promovido pelo MST, como sendo uma forma de propor mudanças de atitudes 

para sensibilizar assentados em áreas de reforma agrária no Estado de Sergipe. 

Finalizaremos com um quadro sobre as visões da natureza, apresentado por 

Andrade, no qual demonstra as diversas visões do homem em relação com a natureza, 

iniciando com a visão sacralizada em que o homem adorava-a, com seus mistérios e 

deuses. Com a invenção da agricultura e da pecuária, por volta de 3500 A.C. o homem 

começa a intervir e modificar a natureza e chegamos à nossa visão contemporânea, 

quando a ciência começa a questionar a si mesma, surge o princípio da incerteza 



65 
 

apregoado por Prygogine e o ser humano começa a compreender que a natureza e homens 

estão imbricados e entrelaçados um ao outro. Começamos a uma transição salutar rumo 

a uma sociedade sustentável. 

Quadro III- VISÕES DA NATUREZA 

VISÕES CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

 

SACRALIZADA Adoração a natureza. Povoado por deuses; politeísmo, ou 

habitada por espíritos: animismo. 

SEMISSACRALIZADA Invenção da agricultura e pecuária. Primeiras intervenções do 

homem na natureza. 

MECANICISTA A noção de criação é a dessacralização do cosmo. O homem 

passa a ver o mundo tal qual uma máquina. 

VISÃO 

CONTEMPORÂNEA 

Começa o declínio da visão mecanicista da natureza. A certeza 

é contestada ela teoria da evolução das espécies, da relatividade, 

do princípio da incerteza, da biologia molecular.  

Fonte: CARVALHO, 2013, adaptado de ANDRADE, 2011. 

 

Neste sentido, podemos salientar que a ideia de natureza se faz presente ao longo 

dos tempos históricos, sendo, portanto, necessárias ações de caráter socioambiental. 



 

Com efeito, o destino da inteligência espiritual, órgão próprio da 

contemplação metafísica e da contemplação mística, assinala 

igualmente o destino da mística especulativa na Idade Moderna. 

Ela submete-se à inflexão noética determinada pela primazia do 

sujeito a partir de Descartes e, consequentemente, à inflexão 

metafísica que absorve na imanência do sujeito a dimensão 

transcendente do ser. A cultura profana dos tempos modernos 

assiste, assim, a uma secularização da mística, desenvolvendo-se 

em várias direções e atingindo primeiramente a mística 

especulativa na sua intenção de forma supra-racional (intelectual 

e intuitiva) de conhecimento do Absoluto. A secularização da 

mística começa a atingir o próprio termo “mística”. Da sua 

significação sublimada aos cimos da linguagem teológica nos 

tratados De mystica theologia da Idade Média tardia ele é 

radicalmente dessacralizado, banalizado ou rebaixado a uma 

significação pejorativa na linguagem filosófica dos séculos XVIII 

e XIX. Na verdade, porém, é o conteúdo e a significação profunda 

da mística especulativa que sofrem uma profunda transformação 

ou, mais exatamente, uma completa inversão do seu vetor 

intencional no curso da filosofia e das culturas modernas. Essa 

inversão desdobra-se em duas linhas: a primeira prolonga-se no 

campo da reflexão filosófica com a constituição da metafísica da 

subjetividade que culmina com Hegel; a segunda avança pelo 

campo da vida cultural e política com a sujeição da mística às 

exigências da absolutizaçao pós-hegeliana da práxis, vindo a 

desembocar no niilismo pós-moderno. Ambas essas linhas 

desenrolam-se sob o signo do que foi chamado o “titanismo” da 

cultura moderna pós-cristã. Ele se caracteriza pela transfusão de 

antigos motivos gnósticos no projeto verdadeiramente titânico de 

inversão radical do anúncio cristão da Encarnação do Verbo de 

Deus: projeto de auto deificação do homem na imanência de sua 

história. Tanto na sua vertente teórica ou filosófica como na sua 

vertente prática, esse projeto define perfeitamente a secularização 

da mística especulativa nos tempos modernos. Aqui a transcrição 

do especulativo no prático – fenômeno tipicamente pós-hegeliano 

– mostra-se também como a transcrição, nos quadros de uma 

cultura da imanência, do antigo problema das relações entre ação 

e contemplação. 

[...] De Espinoza a Hegel, a transformação da mística em filosofia especulativa avança 

para o reconhecimento de uma identidade entre ambas sob a égide da Razão dialética. 

[...] A transformação da mística especulativa em metafísica da subjetividade nos 

tempos modernos mostra, desta sorte, uma flagrante analogia com a transformação da 

Teologia especulativa em Filosofia da religião, obedecendo a uma lógica imanente ao 

processo da modernidade. Em ambos os casos, a primazia do sujeito impõe suas 

exigências em face da transcendência metafísica do Ser (VAZ, 1992, p. 509-510). 
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3 CONSTRUTOS DA MÍSTICA: UMA ABORDAGEM HISTÓRICA E 

EDUCATIVA 

 

Ao nos voltarmos para o termo mística em seu sentido original, encontramos nos 

escritos de Lima Vaz, o que o autor denomina de “sentido original”, referindo-se a uma 

forma superior de experiência, de natureza religiosa, ou [...] religiosa-filosófica (Plotino), 

que se desenrola normalmente num plano transracional – não aquém, mas além da razão, 

mas por outro lado, mobiliza as mais poderosas energias psíquicas do indivíduo (1992, 

p.9). 

Brüseke; Sell esclarecem que a filosofia de Plotino, nos deixou uma interpretação 

mística de Platão e pode ser interpretada como “[...] o elo filosófico da tradição mística 

porque exige do homem a união com o princípio ou fundamento do ser” (2006, p.38). 

Para Lima Vaz, a utilização moderna do termo mística para designarmos 

convicções, comportamentos ou atitudes, “[...] cujo objetos está inscrito aos limites do 

nosso ser-no-mundo e envolvido por uma nuvem passional que obscurece o claro olhar 

da razão” (1992, p.10), deve ser por nós percebida como um sinal radical na ordem de 

nossas prioridades espirituais. 

Iniciando uma crítica ao fato de, no século XX termos associado mística a política, 

Vaz afirma que, a experiência mística e a experiência política configuram dois polos “[...] 

ordenadores do complexo e extraordinariamente rico universo da experiência humana, 

traduzindo as duas formas mais altas de auto-realização (1992, p.11, sic) do indivíduo na 

sua abertura para o Absoluto e para o Outro” (1992, p.11). No entanto, 

 

a ordem desse universo repousa sobre uma identidade 

fundamental, a identidade reflexiva do Eu, capaz de diferenciar-

se na multiplicidade de suas experiências – de suas expressões – 

e assegurando sua unidade na referência às duas formas mais altas 

dessas experiências: a relação com o Absoluto na mística e a 

relação com o Outro na política (VAZ, 1992, p.12). 
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Brüseke; Sell (2006) escrevem que a mística faz a ponte entre Oriente e Ocidente, 

pois ela expressa “[...] uma experiência tão fundamental que não se deixou encapsular em 

uma das grandes religiões mundiais, nem se deixou expulsar delas, apesar das ondas 

racionalizantes que também os grandes sistemas religiosos sofreram” (2006, p.35). Para 

estes autores, o pensamento místico é uma forma de saber paradoxal, haja vista que,  

 

trata-se de um discurso racional que se aproxima de algo situado fora 

do alcance da razão: o mistério místico. Esta peculiar tensão entre 

racionalidade e irracionalidade perpassa diversos âmbitos do 

pensamento contemporâneo, quando a razão alcança suas próprias 

fronteiras e se interroga sobre aquilo sobre o qual não se pode falar 

(BRÜSEKE; SELL, 2006, p. 58). 

 

 

Contrapondo ao “aquilo sobre o qual não se pode falar”, iniciamos nosso dialogo 

com Frei Betto e Leonardo Boff, participantes da Teologia da Libertação (TDL), a 

vertente religiosa que apresenta três características fundamentais descritas por Brüseke e 

Sell. A primeira é em sua dimensão teórica, pois se trata de um novo método de fazer 

teologia, “[...] baseado no esquema “ver, julgar, agir”. A TDL seria uma teologia política 

ligada à práxis. Sua reflexão começa pela realidade e volta para a realidade (2006, p. 203). 

A segunda dimensão é a eclesial, a qual a TDL propõe um novo modelo de organização 

da igreja, deixando de ser hierárquica para basear-se no modelo democrático das CEBs 

(Comunidades Eclesiais de Base); e o terceiro fator, é na dimensão social, propondo um 

novo tipo de “[...] inserção social da igreja católica. Ela deveria deixar de estar ao lado 

das camadas dirigentes para optar pelos pobres” (2006, p. 203). 

Na mesma perspectiva, Frei Betto e Boff escrevem que a mística e a 

espiritualidade tem a ver com as experiências e não doutrinas. Dito isto, os autores 

colocam a mística ao alcance de todos aqueles que queiram vivencia-la, pois, para estes 

autores “[...] todos estão cansados de ouvir discursos religiosos feitos por pessoas das 

igrejas e religiões. Elas falam sobre Deus e procuram transmitir uma doutrina. O que, na 

verdade hoje muitos procuram é falar a Deus e a partir da experiência de Deus” (2005, 

p.27), e completam: 

 

Ora, exatamente isso é a mística: experimentar Deus. Experimentar 

Deus em todo o ser e senti-lo no coração. Dialogar com ele, chorar 

diante dele, alegrar-se nele, confiar a vida e o destino e mergulhar em 

seu mistério. Uma coisa é pensar Deus. Outra coisa é sentir Deus em 

todo o ser. Então todos os lugares da pessoa são tomados por Deus: o 
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corpo, a alma e o espírito. Pode-se chegar a um ponto em que a pessoa 

se sente unida e fundida com Deus como testemunha São João da Cruz, 

um dos maiores místicos cristãos (BETTO; BOFF, 2005, p. 27). 

 

Assim, Frei Betto e Leonardo Boff escrevem sobre mística, espiritualidade, 

movimentos sociais na América Latina, e perguntam “[...] qual a força secreta que 

sustenta todos esses grupos? Donde haurem esperança para continuar a sonhar, a resistir 

e a querer uma sociedade mais humana e feliz para eles e seus filhos e filhas? (2005, p. 

30). Continuam seus escritos falando sobre uma sociedade fraternal, justa e participativa, 

carregada de ternura pelos pobres e marginalizados, abordam os ideais emancipatórios da 

Revolução Francesa, o socialismo e o marxismo como fonte de generosidade e verdadeira 

inspiradora de práticas libertárias em todas as instancias e finalizam escrevendo que, 

 

Nesse contexto, ganha sentido falar-se de espiritualidade e de Deus, não 

como realidades pensadas em si mesmas, mas como referências 

presentes nos embates, nas grandes decisões, nos avanços e recuos, 

enfim, no drama humano e histórico. Particularmente forte é seu 

significado onde as pessoas e grupos confrontam com o fracasso e a 

derrota e, ao mesmo tempo, mantêm a coragem para resistir, protestar, 

empenhar-se, arriscar-se em prol de causas dignas. Espiritualidade e 

mística pertencem à vida em sua integralidade e em sua sacralidade. Daí 

nascem o dinamismo da resistência e a permanente vontade de 

libertação (BETTO; BOFF, 2005, p. 31). 

 

 

Nesta perspectiva, encontramos referência à mística cristã e espiritual, uma vez 

que para Betto e Boff, “[...] o judeu-cristianismo identifica o mistério de Deus na história 

do povo, particularmente na história dos oprimidos” (2005, p.43). Na opinião destes, o 

Deus da história apresenta-se como um Deus ético e por isso a mística bíblica é um a 

mística dos olhos abertos e mãos operosas; Betto e Boff (2005), referem-se à mística 

como um processo de libertação do ser humano, haja vista que a inquietude desta 

impulsiona a transformação do mundo. Escrevem o seguinte: 

A judeu-cristã, a despeito da mediocridade das instituições e da 

preguiça espiritual da maioria dos seus professantes, apresenta-se como 

uma mística político-libertador-contemplativa. Ela não aceita o mundo 

como está; quer mudá-lo e reconstruí-lo sobre a base da partilha, da 

solidariedade, da fraternidade/sororidade, do trabalho, do lazer e da 

veneração face ao mistério da criação (BETTO; BOFF; 2005, p.47).  
 

 

Segundo os autores a mística é espiritualidade, uma vez que procura captar o 

movimento do mundo, o seu dinamismo, a presença do Espírito nas coisas. Os autores se 
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referiam ao espírito referenciado por Hegel e citado por Boff, ao descrever que Hegel 

definia-o como “[...] liberdade e que a história da liberdade é a história da participação, 

da decisão com o outro, é ter liberdade para fazer isso ou aquilo, é criar, inventar novas 

formas de se ver o mundo” (BETTO; BOFF, 2005, p.76) destarte, 

 

tudo o que produz vida, expande vida, defende a vida, se organiza em 

função da vida, é espiritualidade. Se entendermos espiritualidade assim, 

então equivale ao que chamamos de mística. É viver essa radicalidade 

profunda, esse dinamismo que está em nós (BETTO; BOFF; 2005, 

p.47). 

 
 

A respeito dessa mística da subjetividade desenvolvida por Betto e Boff, Vaz 

(1992), escrevendo sobre questões voltadas para mística, nos oferece uma perspectiva de 

como ocorre à transformação da mística especulativa em “metafísica da subjetividade” 

nos tempos modernos, pois esta, segundo o autor,   

 

mostra uma flagrante analogia com a transformação da Teologia 

especulativa em Filosofia da religião, obedecendo a uma lógica 

imanente ao processo da modernidade. Em ambos os casos, a primazia 

do sujeito impõe suas exigências em face da transcendência metafísica 

do Ser (VAZ, 1992, p. 510).  

 

Vaz continua escrevendo que a teologia e a mística não podem senão submeter-se 

ao que Hegel Denomina “[...] a grandeza do ponto de vista do mundo moderno, esse 

aprofundamento do sujeito em si, vem a ser que o finito sabe-se como infinito e está, pois, 

enredado com a oposição que é impelido a dissolver” (1992,  p. 51). Pois,  

 

A dissolução da oposição entre finito e o infinito como tarefa primordial 

da hybris da modernidade atinge de modo mais radical a mística 

especulativa, no momento em que o alvo da unio mystica deixa de ser 

a profundidade insondável do Deus transcendente e é posto na História 

ou, mais exatamente, na práxis histórica do homem, absolutizada como 

práxis demiúrgica de um mundo onde impera a total autárkeia do 

agente histórico, celebrando o triunfo de um “titanismo” historicamente 

realizado. Desde esse ponto de vista, é possível considerar a teoria e 

prática da modernidade como o imenso processo do nascimento do 

homem novo a partir do espírito da mística. “[...] com efeito, é lícito 

supor que a poderosa energia espiritual que elevava o homem antigo-

medieval em direção ao theion, ao divino, reflui nos tempos modernos 

para o próprio homem e arrasta-o nessas correntes que foram 

justamente denominadas de “humanismo ateu”. Com efeito, o destino 

da mística especulativa, na sua transmutação moderna em metafísica da 

subjetividade e em absolutizaçao da práxis, pode ser decifrado nas 
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vicissitudes desse surpreendente e desafiador fenômeno que marca de 

maneira decisiva a humanidade ocidental e pode ser considerado o 

doloroso parto da primeira civilização não religiosa da história (VAZ, 

1992, p. 51). 

 

Desse modo, a raiz da mística centra-se na vontade daqueles que buscam 

persuasivamente construir caminhos. Desse modo, “[...] não fazemos o que queremos, e 

sim aquilo que nos é permitido pelas condições objetivas da realidade” (BOFF, 1980, p. 

191), o que se configura na vontade política, no compromisso social e na responsabilidade 

de cada um. A mística se apresenta como uma estratégia “[...] imprescindível de 

desbloqueio e de compromisso para com a liberdade de todos os homens, especialmente 

os mais necessitados” (BOFF, 1980, p.191), sendo um momento reflexivo que se 

desencadeia num constructo de tomada de consciência21 e de responsabilidade, cujo 

resultado beneficiará significativamente o fortalecimento dos assentados do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, haja vista que estes, trazem em seus 

discursos sobre a mística do MST, as palavras e ensinamentos de BETTO; BOFF, de 

forma a superar as adversidades. 

Quando indagamos a respeito do porquê da mística, a esta se atribui talvez a 

resposta oferecida por Betto e Boff ao escrever que “[...] a mística e a espiritualidade têm 

a ver com experiências, e não doutrinas” (2005, p. 38), mesmo estes estando a referirem-

se à mística voltada para questões religiosas. Acrescentam que a mística não é privilégio 

de alguns “bem-aventurados”, e que está ao alcance de todos os que se dispuserem a ver 

o mundo para além de seus muros. Segundo estes, a mística 

 

não é, pois, privilégio de alguns bem-aventurados, mas uma dimensão 

da vida humana à qual todos têm acesso quando descem a um nível mais 

profundo de si mesmos; quando captam o outro lado das coisas e 

quando se sensibilizam diante do outro e da grandiosidade, 

complexidade e harmonia do universo. Todos, pois, somos místicos 

num certo nível (BETTO; BOFF, 2005, p.39). 
 

 

Destarte, Betto e Boff oferecem a possibilidade de que todos possam acessar a um 

estado místico por meio da mística, trazendo – a para perto do ser humano comum, não 

                                                                 
21 Para Freire, a tomada de consciência, ultrapassando a mera apreensão da presença do objeto (ou do 

fenômeno) o coloca, de forma crítica, num sistema de relações, recolocando-a na totalidade em que se deu 

o processo da conscientização. Assim, a “[...] conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera 

espontânea de apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como 

objeto cognoscível e na qual o homem assume uma posição epistemológica” (FREIRE, 1979, p.26). 
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mais ligando a mística a questões de religiosidade.  Todo ser humano é dotado de uma 

enorme capacidade espiritual de transformar-se a partir de um processo de assimilação, 

reflexão, compreensão e ação, e o Movimento ao transformar a mística por eles praticada 

em atitudes positivas que lhes possibilitam “alimentar-se” desta e transformá-la em força, 

energia e movimento, dessacralizando a mística do patamar sugerido por Vaz, mas sem 

ofender à sua essência.  

Tal qual a mística religiosa, a mística do Movimento (e)motiva, e ao fazê-lo 

permite que o assentado continue no Movimento Sem Terra, lutando por justiça, equidade 

social,  Reforma agrária com respeito ao meio ambiente , permitindo-lhes crescer 

enquanto seres humanos em busca de uma sociedade sustentável, pois, “[...] a mística é 

muito significante, pois ela mantem a chama da nossa luta acesa e nós(sic) ajuda a crescer 

e fazer com que outras pessoas adiquira (sic) brilho e ame nossa luta (FORMIGUINHA, 

2012, ASSENTAMENTO PAULO FREIRE). 

Velasco (1999) esboça que por meio da experiência mística, encontra-se um lugar 

que todos podem se encontrar independente de sua vocação religiosa. Neste estudo 

estaremos trabalhando a mística do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, não 

pelo viés religioso, apesar de não podermos desvincular o sentido místico religioso 

emaranhado e imbricado na mística do Movimento desde sua gênese, nos concentraremos 

no ato cultural em si, enquanto uma representação singular de atos que são próprios da 

mística. No entanto, não podemos deixar de citar que 

 

No cristianismo os dicionários e os especialistas definem a mística 

como “cognitio Dei experimentalis”, ou seja, o conhecimento de Deus 

por experiência. Se num segundo momento a mística pode ser abordada 

pela teologia em termos mais intelectuais, ativando o pensar, isto não 

significa nem se elimina de nenhuma maneira e em nenhuma medida 

este primeiro nível experiencial. […] Sendo a teologia cristã “intelectus 

fidei” – ou seja, fé que busca sua inteligência, tem constantemente 

aceito ao longo destes mais de 2000 anos de história do cristianismo, 

um desafio ousado: o de procurar elaborar reflexões religiosas e 

enunciar princípios sobre algo que releva fundamentalmente do campo 

do experiencial, do indizível e do inefável como a mística. Portanto, se 

algo se pode dizer da mística, certamente passa pelo caminho da 

experiência (BINGEMER, 2003, p.97). 

 

Já no entendimento de Mora, “[...] a mística é a designação de uma série de 

experiências excepcionais, da qual os filósofos, sociólogos, psicólogos e educadores 

devem submeter uma análise mais [...] consubstanciada pelo valor intersubjetiva, 
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transcendental e histórica” (2001, p.197) que nos permite um discernimento entre o que 

acontece e procede após a execução desse ato entre os sujeitos nas áreas de assentamento.  

Na significação dada por Wittgenstein, Mora descreve “[...] o inexprimível ‘mostra a si 

mesmo’ e pode ser tanto aquilo de que se tem uma vivência imediata e intraduzível a uma 

linguagem intersubjetiva” (2001, p.197). 

A mística do MST pode ser traduzida como uma estratégia integradora de ações 

político-ideológicas que aspira fortalecer a união entre os assentados (nesse caso 

específico, me refiro aos encontros promovidos pelos alunos egressos do curso de 

Pedagogia da Terra da Universidade Federal de Sergipe) envolvidos no processo 

formativo-educativo, por meio do processo de identificação, enraizamento22 e 

pertencimento que esta produz. 

 Enquanto estratégia integradora ela se torna um ritual político mediante as 

escolhas de determinadas situações ocorridas, algumas vivenciadas, outras representadas 

pelos trabalhadores, e que por meio da mística, são compartilhadas, com vistas a despertar 

a sensibilização naqueles que a presenciam, contribuindo, desta forma, para com o 

processo de formação de seres humanos. Esta formação pode ser tanto em questões 

políticas, ideológicas ou (in)formativas. 

A mística do MST é cuidadosamente elaborada e perpetrada como um ato cênico, 

musical, poético, carregados de simbologia pertencente ao Movimento e ao meio 

ambiente.  Seus temas são escolhidos pela percepção dos que ficam responsáveis pela sua 

elaboração. Isto corrobora com o fenômeno mística enquanto um ritual político, pois é 

feito por escolhas, e estas escolhas são feitas a partir da “necessidade percebida” pelo 

grupo. Em entrevista com uma das organizadoras da mística, esta respondeu que “[...] a 

mística é elaborada a partir da necessidade percebida. Assim, se vemos que estão 

desanimados por um motivo ou outro, vamos trabalhar uma mística que lhes dê forças e 

                                                                 
22 Corroborando com o entendimento de enraizamento para Weil, “[...] é talvez a necessidade mais 

importante e a mais desconhecida da alma humana. É uma das mais difíceis de definir. O ser humano tem 

uma raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que conserva vivo 

certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro. Participação natural, isto é, que vem 

automaticamente do lugar do nascimento, da profissão, do ambiente. Cada ser humano precisa ter múltiplas 

raízes. Precisa receber quase que a totalidade de sua vida moral, intelectual, espiritual, por intermédio dos 

meio de que faz parte naturalmente” (1996, p.411). Já Caldart afirma que “[...] a formação dos Sem Terra 

está num processo de enraizamento projetivo que têm diversos e combinados significados [...] proporciona 

à estas pessoas a condição de vincular-se novamente a um passado e a uma possibilidade de futuro” (2000, 

p.67). E advoga ainda que “[...] contra a deterioração das condições de vida, e outras causas que visam 

diretamente situações históricas” (BOFF, C.; BOFF, L.; 1979 p.48). 
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coragem para não desistir” (SONHADORA23, 2013). Pergunto: E quanto ao meio 

ambiente? A mística influencia? Ela destaca 

 

bem, se percebemos que o assentamento esta descuidado, se estão 

jogando lixo onde não deve, se o mato está tomando tudo, a gente 

elabora uma mística sobre os cuidados com meio ambiente, uma mística 

que mostre o que acontece se não cuidamos, as doenças que vamos ter, 

as crianças precisando de cuidado, as aguas ficando poluídas, e tudo por 

causa do mau cuidado. Então, as vezes, o que a conversa não conseguiu 

fazer, a mística faz” (SONHADORA, entrevista realizada no 

assentamento Moacyr Vanderlei, 2013). 

 

Neste fragmento, podemos inferir a importância que a mística do Movimento tem 

para os assentados. Quando Sonhadora afirma que “[...] o que a conversa não conseguiu 

fazer, a mística faz”, nos remete ao fenômeno de identificação dos assentados para com 

o que a mística quer mostrar. Ela se desvela e se revela dentro de cada um. É única para 

cada um que a presencia e sente, mas sua inefabilidade, indescritibilidade e 

transitoriedade, permanece como essência deste fenômeno denominado mística.  

Brüseke e Sell ao se referirem à experiência mística, trazem referência a William 

James, considerado o fundador do pragmatismo americano, que, em 1902, escreve um 

livro denominado As variedades da experiência religiosa, descrevendo quatro 

características básicas presentes em estados místicos, a saber: 

 

Inefabilidade: quem experimenta diz incontinenti que ela desafia a 

expressão, que não se pode fazer com palavras nenhum relato adequado 

de seu conteúdo. 

Qualidade noética: “[...] os estados místicos parecem ser também, para 

os que o experimentam, estados de conhecimento, estados de visão 

interior dirigida a profundezas da verdade não sonhadas pelo intelecto 

discursivo. 

Transitoriedade: os estados místicos não podem ser sustentados por 

muito tempo. 

Passividade: o místico tem a impressão de que a sua própria vontade 

está adormecida e, às vezes, de que ele está sendo agarrado e seguro por 

uma força superior (JAMES, Apud BRÜSEKE; SELL, 2006, p. 237-

238). 

 

                                                                 
23 Utilizaremos expressões e alcunhas dadas pelos próprios assentados (as), objetivando salvaguardar as 

identidades dos entrevistados. 
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Corroborando com os estados descritos por James citados por, Brüseke e Sell 

esses autores afirmam que a palavra mística sinaliza essencialmente uma experiência que 

foge a uma definição clara e distinta e completam “[...] Se pudéssemos falar com as 

línguas dos anjos quem garante que o leitor tenha ouvidos para ouvir?” (2006, p. 17). 

Dessa forma, a mística do MST encanta, trazendo à tona sentimentos e emoções próprios 

de cada ser humano e por isso mesmo ela transcende, vai além do descritível, é única e 

subjetiva para cada um. Para Lucini, a mística “[...] alimenta a luta porque nos lembra 

que somos humanos, e que enquanto humanos, a desigualdade social entre iguais não se 

justifica,” (2007, p. 215). Assim como 

 

não se justificam a violência, a injustiça, a exploração, a fome, a 

negação do acesso ao trabalho, à terra, à destruição dos recursos 

naturais sem os quais a vida humana é impossível. É por isso que a 

mística pode ser compreendida também como a defesa da vida, com 

todos os elementos que a ela se refiram (LUCINI, 2007 p.215). 

 

Nesse sentido, Chaves ao estudar a Marcha Nacional dos sem-terra faz uma 

análise da importância que a mística tem no Movimento enquanto elemento unificador, 

enquanto mola propulsora e dinamizadora de energia que os impulsiona na caminhada, 

enfrentando e transpondo dificuldades, barreiras e preconceitos, afirmando que “[...] mais 

que um atributo pessoal, porém, a capacidade de enfrentar dificuldades e a tenacidade em 

perseguir objetivos é encarada como um feito do MST como organização coletiva da luta, 

através da mística” (2000, p.79). Complementa ainda que 

 

‘a mística é o que une’. Por essa capacidade de promover a união, a 

mística é percebida como essencial ao MST, um Movimento cuja 

importância social deriva justamente da força coletiva que é capaz de 

agregar, da capacidade de arregimentar e organizar as “massas” – donde 

provém o significado verdadeiramente “estratégico” conferido à sua 

auto definição como “movimento social de massas”. A mística é razão 

de poder eficaz. No MST considera-se que ela é o que alimenta nos 

assentados a esperança da mudança e neles nutre a vontade de lutar. É, 

portanto, uma das condições da própria continuidade da luta. No MST, 

a mística é construída em torno do próprio movimento: de seus 

princípios e de seus objetivos. Ela é feita em torno dos símbolos do 

MST, sempre concebido sob uma representação de unidade. Com a 

mística do movimento, através de seus símbolos, constitui-se uma 

identidade coletiva representada como portadora da luta, instrumento 

de transformação social (CHAVES, 2000, p.79). 
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Para Nascimento e Martins, (2008) a mística é utilizada pelo MST e seus atores 

coletivos com o objetivo de “fortalecer pela espiritualidade” para continuar a caminhada 

de lutas, de engajamentos e de buscas constantes por uma sociedade mais justa e solidária. 

Para estes, a importância da mística enquanto ação educativa deve-se ao fato de que esta 

fortalece, encoraja, estimula, ensina, cria e recria novas ações coletivas por parte dos 

trabalhadores rurais. Segundo os referidos autores, toda mística tem como sentido último 

“a libertação das pessoas” ou, como aponta Bogo, “[...] a libertação significa ação que 

liberta a liberdade cativa” (2002, p.23). E é essa libertação que acreditamos ser o ponto 

chave da dimensão mística realizada no MST, buscando transformar o assentado em um 

ser consciente da realidade compreendida pelo Movimento. 

 Em Soares, “[...] a mística é um dos aspectos utilizados para o processo inicial de 

formar sujeitos colocando situações gritantes acerca da vida entre os homens, em especial, 

o nível de desigualdade entre os sujeitos” (2006, p.75), como por exemplo: a prática de 

injustiça, todo o tipo de violência e todo o processo de exclusão social. A mística se faz 

presente no processo formativo-educativo24 como forma de manter viva a luta e recuperar 

pensamentos de pessoas que lideraram e deram sua vida em prol da luta pela reforma 

agrária no Brasil e no mundo. 

 Soares completa que “[...] a mística é desenvolvida antes e durante os encontros, 

reuniões, palestras, conferências e outras ações realizadas pelos integrantes do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra” (2006, p.16), visando contribuir para 

o fortalecimento das principais lutas dos movimentos sociais. É o momento de reflexão 

em que se respeita “[...] seus princípios, tomando como referências diversos pensadores 

e lutadores do povo que se dedicaram a pensar a sociedade e a lutar para transformá-la” 

(FERNANDES; GONÇALVES, 2000, p. 16). Para tanto, o MST  

 

                                                                 
24 Para Soares, esse processo formativo-educativo, envolve toda a dimensão sócio política, sendo, portanto 

um processo formativo-educativo diferenciado. Engloba uma formação política, e permite aos assentados 

desenvolverem atividades concretas em direção à conquista dos objetivos da organização, capacitando-os 

para intervirem na realidade em que vivem, com o propósito de transformá-la. Partindo de uma educação 

libertadora [...] aquela que liberta os indivíduos das amarras da opressão da exclusão social.  A concepção 

de educação do MST esta baseada em pressupostos teóricos que permitem entender a educação como 

propulsora e dinamizadora do processo educativo. Assim, o processo formativo – educativo passa pelo 

dinamismo do entendimento da formação política, tendo como fio condutor o desvelar de uma prática 

pedagógica, mediante reflexão e análise dos fatos na perspectiva de interpretar a realidade (2006, p.16). 
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organiza místicas carregadas de significações históricas, sociais, 

políticas, econômicas, culturais, religiosas, com a intenção de 

sensibilizar seus integrantes mediante a mobilização e a integração dos 

trabalhadores numa perspectiva de refletirem as reais necessidades da 

cotidianidade dos assentados (FERNANDES; GONÇALVES, 2000, p. 

16). 

 

 

É impossível pensarmos no MST e não nos recordarmos da força que tem a 

mística. Ela está presente nos passos seguros dos assentados, na cabeça erguida dos 

assentados ao adentrarem um espaço que foi por eles ocupado ou, no andar enfileirado, 

quando marcham lutando por seus direitos, no levantar de cabeça e queixo erguido por 

serem identificados como militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra.  

São nestes momentos supracitados que mais percebemos a presença da mística do 

MST, no entanto, ela vai além destas percepções, pois, segundo Bogo (2002), a mística 

está presente nos nomes colocados nas crianças que nascem para homenagear os 

assentados que não mais se encontram de corpo presente, nos símbolos que compõe o 

MST, ou seja, enraizados na memória, celebrados por suas histórias de lutas e resistência, 

a mística está presente na cultura do Movimento definida por Bogo como a sequência de 

recordações interligadas. 

O MST utiliza a mística como um dos elementos fundador do Movimento. 

Leandro et al escrevem que “[...] temos uma mística. Cultivamos símbolos. Temos um 

jeito de viver e um jeito de falar: ocupamos palavras. Temos um grande objetivo que é a 

Reforma Agrária. Objetivo este que só se realiza plenamente com o alvorecer de uma 

sociedade” (2007, p.9). 

Bogo afirma ainda que a mística tem a função de (in)quietar, de (re) mexer com o 

pó e fazer com que o assentado queira acordar para a luta.  Para o autor, a mística do 

Movimento é vontade, ação, movimento, reflexão e muito mais... Sentimentos 

indescritíveis, emoções avassalantes são despertados; presenciar uma mística é ser levado 

às raízes de sua própria história de vida e sentir essas começarem a inquietar, querendo 

romper barreiras, lutar por justiça, sonhar com igualdade de direitos e deveres, é (re) sentir 

as injustiças vividas e ‘dizidas’ e se identificar com aqueles que estão contanto a história...  

é o vislumbrar de um vir-a-ser, enfim ...um devir. É querer ir além, é “[...] um mistério 

que vira mística. O Inexplicável brincando de se revelar, mas sempre escondendo mais e 

mais as causas dessa motivação sem fim” (2002, p. 14). 
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Neste contexto, a mística praticada pelo MST se fortalece porque faz uma (re) 

leitura da realidade inspirada nas reflexões e experiências das lutas e resistências de 

ícones considerados importantes para o Movimento, associada ao conhecimento de suas 

ideias para pensar, refletir, construir uma nova realidade por meio da poesia, dos cantos, 

dos cordéis, da arte em suas várias dimensões, numa perspectiva de nutrir esperanças.25 

É também um momento em que se recupera e mantém vivo o pensamento Paulo Freire, 

Josué de Castro, Florestan Fernandes, Marx, Lênin, Che Guevara e outros, porque é na 

“[...] tessitura de almas revolucionárias que engendrariam a nova forma de ser” (BOGO, 

1999, p. 69). 

A mística aparece na expressão de Bogo como “[...] a necessidade de organizar 

melhor os locais dos encontros nacionais, reuniões ampliadas; pensar as diferentes 

cerimônias de abertura e encerramento” (2003, p. 308) das atividades do MST quando 

esta representa uma referência para expressar o sentimento de esperança, num processo 

permanente de organização mediante ações. Um depoimento descrito por Morissawa, em 

que um integrante do Movimento explicita a ideia de mística e sua importância 

 
nas lutas sociais existem momentos de repressão que parecem ser o fim 

de tudo. Mas, aos poucos, como se uma energia misteriosa tocasse cada 

um, lentamente as coisas vão se colocando novamente e a luta recomeça 

com maior força. Essa energia que nos anima a seguir em frente é que 

chamamos de “mistério” ou de “mística”. Sempre que algo se move em 

direção a um ser humano para torná-lo mais humano ai está se 

manifestando a mística (MORISSAWA, 2001, p.209). 

 

 

 

O desafio consiste, portanto, em olhar para o futuro com uma força para manter 

viva a motivação pelas conquistas alcançadas e avançar na organização como um ponto 

de equilíbrio para a mobilização social. A essência da mística para Bogo “[...] se revela 

na vontade eterna de triunfar, [...] seguir em frente para construir um mundo melhor. 

Enquanto isso não acontecer, é impossível parar. Por essa causa, muitas pessoas e 

militantes se sacrificam em nome da esperança de construir a utopia” (2003, p. 328). 

                                                                 
25 Indubitavelmente aqui se apresenta um sentimento de manifestação coletiva muito forte de esperança na 

medida em que os integrantes afirmam que “[...] queremos que esse sentimento aflore em direção a um 

ideal, que não seja apenas uma obrigação. Ninguém se emociona porque recebe ordem para se emocionar; 

se emociona porque foi motivado em função de alguma coisa. Também não é uma distração metafísica ou 

idealista” (STÉDILE; FERNANDES, 2000, p.130). 
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A mística tem um poder que motiva para que ocorra o enraizamento dos 

trabalhadores rurais nas áreas de assentamento, pois, tem uma força motivadora para 

anunciar as injustiças e alertar sobre o sentimento do outro como uma forma de pertença. 

Sobre a ideia de pertença, Jesus a descreve como sendo um aspecto da convivência e que 

 

socialmente ela é colocada como um campo de sentimentos culturais 

que liga as pessoas e as culturas através de elementos comuns. É uma 

condição necessária para a existência de qualquer sistema vivo e social 

em que a referência de si e do outro é encontrada de modo antagônico 

e complementar (JESUS, 2003, p. 80-81). 

 

Destarte, na generosidade, nos sentimentos e nos sentidos que os assentados dão 

aos fatos vividos nos assentamentos, eles almejam alcançar a dignidade tão desejada por 

todos que acreditam na possibilidade de uma sociedade mais justa. Dessa forma, os 

símbolos, os hinos, as poesias e adornos são indicadores de pertença e enraizamento que 

se encontram presentes no momento da elaboração da mística a qual possui conteúdos 

que pode desenvolver capacidades e habilidades para conscientizar de modo que os 

envolvidos “[...] consigam decifrar os enigmas da realidade, transformá-la de maneira que 

beneficie o desenvolvimento social de forma harmônica” (BOGO, 2002, p. 56). Portanto, 

acrescenta o autor que a mística se caracteriza como estratégia para manter coesa a 

organização social. 

 Segundo Bogo, para o MST o ato da mística motiva a luta e fortalece o sentido 

atribuído ao próprio ato de encenação desta que rompe ou abre fronteiras e possibilidades 

para seguir o impulso de continuidade da luta conduzindo à ideia transcendente e 

mobilizadora do próprio ser para a conquista de direitos sociais.  

Como resultado, a mística fortalece o movimento na medida em que os envolvidos 

elaboram místicas englobando diversos aspectos, tais como: o econômico, o político, o 

social e as histórico, dando legitimidade à consagração de atos que anunciam a 

desigualdade social estabelecida entre os homens. Pois, “[...] há uma dignidade que nasce 

do engajamento político por causas universais como a defesa dos direitos humanos [...] 

contra a deterioração das condições de vida, e outras causas que visam diretamente 

situações históricas” (BOFF, C.; BOFF, L.; 1979 p.48). E Lucini conclui que o 

emaranhado de complexidade dos elementos que compõem a mística permite indicar que 
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ela, materializada nas ações do Movimento Sem Terra, acolhe os 

sujeitos que, ao ingressar no MST, passam a viver essa mística, (re) 

constituindo-se como homens e mulheres que refundam suas vidas. 

Essa refundação da vida implica o rompimento com uma vida anterior 

que, na maioria das vezes, procede do abandono social. Incluído nesse 

abandono a negação do acesso ao trabalho, à educação, à moradia, ao 

atendimento à saúde, ao alimento e à dignidade (LUCINI, 2007, p.215). 

 

Portanto, a formação do sujeito Sem Terra constrói-se no dia-a-dia das ações 

desenvolvidas pelo Movimento, com vistas ao fortalecimento do assentado no processo 

de enraizamento e pertencimento ao grupo, e que, conforme observamos, deposita na 

educação formal e informal dos assentados, a base para “[...] defender o projeto de 

educação do MST, em que esta expressa a orientação pedagógica do Movimento, ou seja, 

exige seu direito à definição  do que e como deve ser ensinado” (LUCINI, 2007, p. 216).  

Como podemos perceber, a mística elaborada pelo movimento é um dos rituais 

basilares do MST. Ela é um dos instrumentos utilizados para manter coesos os assentados, 

para que estes continuem almejando um futuro mais digno. Para os assentados, a mística 

é utilizada como um ritual de celebração ao que foi conquistado e também como uma 

memória viva do que ocorreu até chegar ao assentamento, assim como é utilizada como 

uma forma de manter os assentados dentro dos limites estabelecidos pelo MST, a exemplo 

dos cuidados que se deve ter com o meio ambiente; o que ocorre se o assentado utilizar 

agrotóxicos em demasia; como preservar rios e nascentes importantes; como também o 

respeito de um assentado para com outro, o respeito à mulher e às crianças. Enfim, a 

mística lhes proporciona momentos de reflexão para perceber o que não está bom e o que 

pode ser mudado. 

Nessa acepção, a educação por meio da mística pode, também, ser considerada 

uma das formas encontradas pelo Movimento para transmitir informações e possibilitar 

diálogos. A seguir, faremos uma breve pontuação dos modos como à mística foi utilizada 

em escolas de assentamentos, fundamentando-nos a partir das leituras de relatórios 

escritos pelos professores dos assentamentos. 

Vale ressaltar que estudos dessa natureza com vistas a entender a mística enquanto 

elemento de formação nos assentamentos, sobretudo no processo educativo-formativo 

desenvolvido nos espaços escolares, em que todos, necessitam ser sensibilizados sobre as 

questões ambientais, de modo a refletirem sobre o meio ambiente e suas condições de 

vida, tendo em vista a apropriação de conhecimentos sobre a maneira de viver bem e com 
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dignidade, pensando nas gerações vindouras, rumo a uma sociedade que está buscando 

caminhos para alcançar um desenvolvimento sustentável. 

 

3.1 Entrelaçando saberes: educação e mística no processo formativo. 

 

Para Soares a concepção de escola para o Movimento (MST), vincula-se 

estreitamente com as necessidades encontradas nos assentamentos, e tem como função 

“[...] ajudar os trabalhadores a se descobrirem como explorados e que, por meio da sua 

participação ativa, podem minimizar esse processo de exploração” (2010, p. 136); 

Acrescenta que será por meio da educação que os indivíduos assentados terão a “[...] 

possibilidade de atribuir novos significados à sua realidade” (2010, p. 137). A referida 

autora complementa que foram três fatores que se combinaram para que houvesse a 

incorporação da temática da escolarização ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra: a exclusão, a vontade de ter seus filhos escolarizados e a iniciativa das mães, 

professoras e religiosas que participavam do Movimento.  

Nesse sentido, compreendemos que, na ânsia de decifrar os enigmas presentes no 

mundo, e compreender os níveis de desigualdade entre os homens, situações 

rememoradas ficam com um sentido mais claro quando à luz de uma mística. A alegria, 

o silêncio, a ponderação e a concentração fazem parte da capacidade dos indivíduos de 

refletirem sobre o sentimento demonstrado (encenados ou dramatizados) por aqueles que 

lutaram e continuam lutando para dirimir a desigualdade social. Esse ato, para Mora, 

citando Bérgson “[...] rompe ou ‘abre’ os quadros da sociedade fechada e, em geral, de 

toda imanência para seguir o impulso criador que conduz ao transcendente e que constitui 

o próprio ser” (2001, p. 197). 

Caldart escreve que a educação no MST perpassa pela ocupação da terra, pelo 

viver em acampamentos, pelo auxílio na organização dos assentamentos, enfim “[...] 

pelas vivências essenciais na formação dos sem-terra que participam do MST” (2000, p. 

128).  Para Caldart, junto com a vivência da historicidade e da integralidade, há uma 

combinação de todas as vivências e dimensões, tornando-as sempre movimento e 

educação, haja vista que,  
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incorpora em si mesma a preocupação e a tarefa de trabalhar com um 

conjunto cada vez maior de dimensões da vida social e pessoal de seus 

membros. Deste modo, me parece, acabam se combinando dois 

ingredientes aparentemente contraditórios, em uma síntese que, 

produzida às vezes sob forte tensão pessoal, também pode ser 

compreendida do ponto de vista educativo: trata-se de combinar esta 

lógica que também é parte da cultura camponesa, a de não separar a 

vida em fragmentos, com a lógica mais formal de uma organização 

complexa (CALDART, 2000, p. 133). 

 

O processo formativo-educativo articulado à vida une-se a uma dimensão que se 

refere à “[...] experiência do cultivo da mística e da pedagogia da auto-representação 

cultural” (CALDART, 2000, p. 133, sic)26 que a segue. Em suma, Caldart registra que o 

MST trata a mística como sendo o tempero da luta ou a paixão que anima os militantes27. 

A mística está voltada para um processo formativo diferenciador de uma educação 

carregada de valores, buscando uma formação integral do sujeito enquanto protagonista 

de sua história, cultura e seu papel social, na construção de uma educação popular e 

libertadora28. Estas concepções relacionam religiosidade, realidade sociocultural, política 

e ideologias marxistas, produzindo-se assim uma diversidade de representações e 

elementos socioculturais próprios das organizações das classes populares e tem na mística 

seu principal elemento transmissor e unificador. (SILVA; CAMILO, 2010).  

Em relação à prática pedagógica do Movimento, Caldart (2000) assevera que a 

luta por Reforma agrária e mudanças sociais gesta um novo sujeito social que tem como 

estrutura de base a ideia da coletividade: o MST. Para a autora, a mística se constitui 

como um dos fatores fundamentais na constituição da identidade individual e coletiva. É 

por meio da mística que fatos importantes deste Movimento são relatados, pois, é 

revivendo tais fatos e lutas que o MST continua seu processo de construção sociocultural 

individual e coletivo. 

                                                                 
26 Foi mantido a grafia de acordo com os escritos da autora.  
27 Caldart citando Peloso (1994) escreveu o seguinte sobre a mística: Há pessoas e grupos que vivem tão 

fortemente as suas convicções que passam semear um entusiasmo contagiante. Essas pessoas caminham na 

vida com tanta esperança que parecem enxergar a certeza da vitória. E, com o tempo, elas vão ficando mais 

destemidas, mais disponíveis e mais carinhosas. Mesmo no meio da maior escuridão, elas continuam 

anunciando e celebrando a chegada da aurora. Que força teimosa é essa que perturba o ódio dos inimigos e 

envergonha a mesquinhez dos que se dizem companheiros? Diz ainda que a mística é, afinal, a alma do 

combatente (CALDART, 2000, p. 133). 
28 Segundo Peloso a educação popular “[...] é uma concepção de formação que opta por um dos polos da 

luta de classe – a classe oprimida, o povo em marcha. Na classe oprimida, opta por quem está na produção 

de riquezas. E, na classe trabalhadora, opta por que se dispõe a um processo de transformar, pela raiz, a 

estrutura da sociedade capitalista. [...] quem quiser fazer só pedagogia, só metodologia, sem esta visão 

política, acaba fazendo uma contra educação popular” (Madre Cristina). (2012, p. 34). 
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Caldart aborda que todo o processo de formação humana se constrói junto com a 

luta do homem pela reforma agrária, pois, a pedagogia do MST é uma pedagogia que tem 

como sujeito educador o próprio MST, “[…] que educa os sem-terra enraizando-os em 

uma coletividade forte, e pondo-os em movimento na luta pela sua própria humanidade” 

(2000, p. 16), uma vez que a intencionalidade pedagógica que forma os Sem Terra não 

cabe na escola, mas a inclui como uma importante dimensão, exigindo deste, um lugar de 

formação de sujeitos humanos, que fica mais rico exatamente por não iniciar e nem 

terminar neste único espaço. Como olhar para os sem-terra29 sem considerar as reais 

condições das adversidades vividas pelo MST e sua luta pela Reforma Agrária no Brasil? 

O contexto sociocultural do MST encontra-se ancorado na produção histórica de 

um conjunto articulado de significados que se relacionam com a formação do sem-terra 

brasileiro enquanto um “[...] novo sujeito social, que se constitui também como um novo 

sujeito sociocultural, estando nesta condição uma das dimensões importantes da sua força 

política atual, que extrapola sua influência para além dos limites da questão agrária, ou 

das questões ligadas ao campo” (CALDART, 2000, p.23). Nesse aspecto, podemos olhar 

para o MST como um profícuo espaço de formação dos sujeitos que se identificam e 

lutam em conjunto com o Movimento. Pois, 

 

ser Sem Terra hoje significa mais, ou não significa o mesmo, do que ser 

trabalhador rural ou camponês que não possui terra para cultivar, muito 

embora não seja possível entender a identidade Sem Terra sem 

compreender sua raiz na cultura camponesa e nas questões do campo. 

E ainda que seja necessário buscar a gênese desta formação em um 

contexto histórico que antecede e extrapola o MST, não é mais possível 

hoje entender quem são os sem-terra no Brasil fora da história do MST. 

Da mesma forma que parece incompleta a análise da atuação e do 

alcance deste movimento social, sem levar em conta que sua conquista 

social maior talvez seja exatamente a transformação dos desgarrados da 

terra em novos sujeitos sociais, tanto na sua dimensão de grupo que luta 

pela terra, quanto na dimensão de assentados, que passam a produzir e 

a organizar uma nova vida na terra que foi conquistada pela sua 

organização (CALDART, 2000, p. 24). 

                                                                 

3 - No Brasil, a luta pela terra e mais recentemente a atuação do MST acabaram criando na língua 

portuguesa o vocábulo sem-terra, com hífen, e com o uso do s na flexão de números (os “sem-terra”), 

indicando uma designação social para esta condição de ausência de propriedade ou de posse da terra de 

trabalho, e projetando, então uma identidade coletiva.  O MST nunca utilizou em seu nome nem o hífen, 

nem o s, o que historicamente acabou produzindo um nome próprio, Sem Terra, que é também sinal de uma 

identidade construída com autonomia. O uso social do nome já alterou a norma referente à flexão de 

número, sendo hoje já consagrada a expressão os sem-terra (CALDART, 2000, p. 16-17). 
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Ao registrar sobre processos socioculturais que contribuem para a formação da 

identidade Sem Terra, Caldart procura explicitar a noção sociocultural de cultura, 

buscando compreendê-la enquanto uma dimensão dos processos de formação de novos 

sujeitos representada pelo seu modo de vida e por determinadas formas de lutas históricas. 

 Podemos perceber em algumas místicas elaboradas com intenção de fortalecer a 

vontade dos sujeitos, quando estes estão começando a desanimar, pois nas palavras de 

Ise, mística é trazer motivação para as pessoas e mostrar que a união faz a força e a 

igualdade social (ASSENTAMENTO CAIO PRADO). Podemos afirmar, portanto, que a 

“[...] formação sociocultural busca compreender a cultura como um modo de vida e como 

herança de valores e objetos compartilhada por um grupo humano relativamente coeso” 

(BOSI, 1998, apud CALDART, 2000, p 28), sobretudo quando essa dimensão cultural é 

fortemente trabalhada pelo MST e se caracteriza pela  

 

sua trajetória histórica e das matrizes culturais que estão em sua gênese. 

A força desta dimensão aumenta na proporção em que se firma a 

identidade social e política do MST, e que passa a ser tratada como parte 

da sua luta social mais ampla (CALDART, 2000, p. 31). 

 

 Caldart afiança que a genealogia camponesa do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra tem a ver especialmente com a dimensão de lutadores sociais do campo, 

pois estes trazem enraizados em seu ser traços da vida camponesa.  Isto significa que, 

 

na formação dos sem-terra há um processo de tensionamento cultural 

que implica em uma reapropriação e, ao mesmo tempo em uma 

recriação da sua própria raiz. [...] Da mesma forma, a cultura religiosa 

que ajudou a constituir o MST não é necessariamente a mesma que está 

na tradição camponesa de cada um dos seus integrantes. A parte da 

Igreja que se envolveu diretamente com os sem-terra foi a nascida do 

movimento da Teologia da Libertação (CALDART, 2000, p.33). 
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O MST é um movimento que tem sua raiz nas lutas do campesinato brasileiro, a 

fotografia acima mostra como os militantes se apropriam de sua história e de sua raiz na 

elaboração das místicas.   Temos indícios que o Movimento foi gestado com a 

participação da Igreja, especialmente daquela presente na atuação da Comissão Pastoral 

da Terra – (CPT), das Comunidades Eclesiais de Base30 (CEBs) e da Teologia da 

Libertação – (TDL). A partir desse envolvimento é impossível compreender a força dos 

                                                                 
30 Para Gohn citado por Lucini (2007) “[...] as CEBs surgiram inicialmente nas zonas rurais, especialmente 

no Nordeste. Foi parte da nova política das Pastorais da Igreja Católica no Brasil, com o Plano de 

Emergência e depois da Pastoral de Conjunto. Em 1968 o congresso de Medellín, na Colômbia, 

sistematizou a versão latino-americana para a participação da Igreja no meio popular. Em 1978, em Puebla, 

reafirmou-se a opção por uma Igreja voltada para os pobres, buscando melhorar as condições de existência 

na terra. O cristão passou a ser definido como aquele que luta contra as injustiças sociais. A Teologia da 

Libertação, sistematizada por Gustavo Gutierrez e desenvolvida pelos brasileiros, os irmãos Boff, passou a 

ser o principal guia espiritual das CEBs” (2007, p. 36) 

.  

Fonte: Arquivo Pessoal; CARVALHO, 2010 

 

Figura 18- Elementos do homem do Campo presentes na Mística. Temos a enxada ao lado de uma 

mandala feita com terra, flores e grãos colhidos no Assentamento, objetivando demonstrar a importância 

da Reforma Agrária para os Assentados/Militantes do MST. 
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gestos e dos símbolos que 

compõem a identidade Sem 

Terra hoje, sem relacioná-los 

com o significado destas formas 

de expressão na cultura 

camponesa e na cultura 

religiosa.  

Uma análise dessa 

dimensão possibilita sua 

compreensão histórica, para 

abranger as principais matrizes 

culturais do MST, ou seja, a 

camponesa e a religiosa que se 

faz presentes em toda atividade 

da mística e sua relação com a 

natureza.  

O primeiro eixo de preocupações do MST em relação à cultura, presente desde o 

seu nascimento até hoje, constituiu-se em torno de duas dimensões que acabaram se 

tornando marcas fortes na mística do Movimento, que são “[...] os símbolos da luta e o 

resgate da memória de lutas anteriores” (CALDART, 2000, p.37), os quais podem afirmar 

que são estratégias usadas na elaboração das místicas, como retratada nos registros 

fotográficos apresentados nesta dissertação.  

Silva e Camilo (2010) corroboram com o fato de a mística ser utilizada como um 

instrumento de representação simbólica dos valores e identidade do Movimento, 

construídas historicamente. A esse respeito, Lucini ao examinar o processo de formação 

da memória e história na formação da identidade Sem Terra, esta escreve que a identidade 

é forjada na apropriação da história e da memória. Minuta que “[...] lembrar é um direito. 

Ter direito a lembrar para muitos grupos sociais é necessidade, pois, para reestruturar-se 

precisam fincar raízes num passado e projetar um futuro” (2007, p.141), complementando 

que a memória nos permite projetar um futuro, mas a história não.  

Ao se fundamentar nos escritos de Ricoeur, a autora escreve que a história nos 

permite conhecer o passado por meio da historiografia, no entanto, tanto a história quanto 

a memória “[...] produz identidades” (LUCINI, 2007. p.141).  

 
Fonte: ARQUIVO PESSOAL; CARVALHO, 2010 

Figura 19 – Mandala feita com grãos de feijão fava, feijão 

carioca, feijão preto e flores. Mística elaborada pelos Alunos 

do Curso de Pedagogia da Terra 
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Esta identidade forjada pela memória e pela história de luta dos assentados é 

segundo Caldart, uma escolha condicionada por uma circunstância social, esta sim, não 

escolhida. Mas, “[...] escolher participar do MST não significa necessariamente passar a 

ter uma consciência ou uma cultura onde predominem os valores projetados pela luta e 

pelo jeito de ser do MST. É preciso que cada integrante do Movimento a cada momento, 

faça sua escolha” (CALDART, 2000, p. 40). 

Nesse sentido, a 

mística enquanto 

representação das 

identidades sociais, ou 

como instrumento de 

valorização do ser 

humano e de respeito ao 

próximo e à natureza, 

como um resgate da 

memória e da história ou 

um processo formativo-

educativo, são prismas 

que a mística do 

Movimento nos deixa 

vislumbrar, ora a 

percebemos mais forte e 

intensa, ora fraca e cambaleante, mas sempre intencionalmente presente. Enquanto 

representação cultural, a mística do MST é, conforme cita Bogo, “[...] mola propulsora 

de ações”. Sobretudo quando esta é considerada como propulsora de sentimentos, 

emoções e representações diversas. E, não há nada que o meio ambiente necessite mais 

neste contexto social contemporâneo, do que sentimentos positivos, vontade de cuidar, 

cultivar e amar ao próximo, almejando um meio ambiente equilibrado para que não falte 

no futuro matéria prima essencial para a vida em sociedade e para todos os seres vivos no 

planeta.  

Fonte:  www: landless-work.org Fotografia de Sebastião 

Salgado; s/d 

Figura 20- Militantes rompendo porteiras – Tiradas por 

Sebastião Salgado durante uma ocupação dos Militantes do 

MST. 
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A foto ilustra um dos momentos de mística em que podemos constatar a utilização 

de elementos do meio 

ambiente, a exemplo 

da água, da terra, das 

plantas, das folhas e 

troncos, dentre outros 

elementos que 

comparecem na 

mística. Ao entrelaçar 

entre o abstrato e o 

concreto se faz 

presente o tempo todo, 

assim o vivenciar, 

expressar, transmitir, 

resgatar sentimentos 

por meio de gestos 

com o corpo e a alma. 

Temos sentimentos que se confundem e se misturam como: paixão, alegria, tristeza, ódio, raiva, 

etc., que são próprios de cada povo; quiça de cada indivíduo. Como disse o filósofo Schiller: “o 

que pensas pertence a todos, somente é teu o que sentes”. É certo, porque o pensamento é o reflexo 

da prática e da convivência social, certamente produzido por milhares de relações. Mas o 

sentimento é algo 

particular que se 

manifesta com maior ou 

menor intensidade na 

consciência de cada 

pessoa. É impossível 

compreendê-lo, medi-lo 

e até mesmo descrevê-

lo. É o mistério 

movendo a matéria e a 

existência, que se 

cruzam para edificar 

novos passos. A mística 

 Fonte: Arquivo Pessoal; CARVALHO, SET/2013. 

 Fonte: ARQUIVO PESSOAL, CARVALHO, SET/2013 

Figura 22 - Mística da Caverna 

Figura 21- Mística da Caverna - elaborada pelos alunos do Curso de 

Especialização em Reforma Agrária ministrado no Assentamento Moacir 

Wanderley (Quissamã- SE) 
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faz seus passeios diurnos e noturnos, carregada pelos braços do sentimento (BOGO, 2002, p. 28). 

Assim, a mística tem sua origem “[...] na essência da vida de seres humanos, que 

aprenderam ao longo dos tempos, manifestarem na realidade seus sonhos e sentimentos, 

sem ter vergonha de cantar, emocionar, chorar e abraçar àqueles que, juntos, vão em busca 

do mesmo sonho” (MST, 2001, p. 237). A mística faz parte desta essência do MST, 

manifestando a realidade em sonhos e os sonhos em mística que os move, unifica e 

fortalece. Trazer elementos pertencentes ao meio ambiente, além de embelezar a mística, 

educa-os no sentimento de perceber o meio ambiente como parte de si mesmo, de sua 

casa, de seu sonho.  

Nos registros fotográficos expostos nesta dissertação, podemos constatar a 

emoção e a entrega da assentada 

ao representar uma mística 

elaborada no Assentamento 

Moacyr Vanderlei, durante 

uma das aulas em que estive 

presente (fig.19- a Mística da 

Caverna). A expressão de 

enlevo, a paixão presente, a 

emoção e orgulho de estar 

onde está agora, a leva a 

incorporar a mística como 

uma forma de “seguir 

lutando”. 31  

 

Percebemos por meio desta mística, dois fatos importantes. Na semana anterior, 

não houve mística no Assentamento Moacyr Vanderlei. Ao chegarmos lá para 

                                                                 
31 Palavras da própria assentada. 

 
Figura -  23 Mística da Caverna 

Fonte: ARQUIVO PESSOAL, CARVALHO, SET/2013 
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observarmos a aula, 

era um clima 

calmo, mas sem 

energia. As pessoas 

pareciam estar 

somente em 

presença corpórea, 

mas a mente 

divagava. Estavam 

sem realmente 

estar. Mas no dia 

que houve a 

mística, a sensação 

foi diferente.  

Havia eletricidade e energia nas faces das pessoas. Estavam com ânimos 

diferentes, uma energia pairava no ar, os rostos estavam corados, os olhos brilhavam em 

expectativa, ao olharem para a arrumação na sala. Entravam na sala e olhavam para os 

colegas, com um olhar interrogativo. Sentavam, cochichavam com quem estava ao lado, 

e então voltavam novamente os olhos para a arrumação da sala. Podemos perceber que a 

água está representada em formato de caixão, e percebemos que significa a morte das 

nascentes.  

 

Então, perceptivelmente podemos inferir a este fenômeno, uma mudança de 

atitude. A convicção, as crenças em estar fazendo o bem, o entusiasmo que pairou no ar 

após a mística, nos remetem ao que Stédile e Fernandes quiseram descrever com “[...] a 

mística como uma prática social que faz com que as pessoas se sintam bem em participar 

da luta” (2000, p. 129). Elas vivem tão fortemente com suas convicções, crenças e valores 

que passam a semear um entusiasmo contagiante porque buscam forças para continuidade 

da luta, ficam mais destemidas e determinadas para anunciar e celebrar os momentos das 

vitórias e tristezas, almejando um novo futuro. Futuro este que tem na luta por direitos 

sociais baseados na igualdade, um de seus pontos marcantes.  

Fonte: CARVALHO; SET/2013 

Figura 24-Imagens da Mística da Caverna 
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Figura 25- Imagens da Mística da Caverna 

Fonte: CARVALHO; SET/2013. 

 

 

Nestes direitos, se encontra a educação formal e informal, uma vez que dada a 

importância que a educação32 tem na vida do ser humano, e dado ao fato de que este é um 

direito basicamente negado aos excluídos da nossa história brasileira, o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, luta, exige, denuncia e avança passo a passo no sentido 

de ser ouvido e atendido. 

Lembramos que direito à escola não significa apenas o direito à educação escolar, 

mas, principalmente, a uma educação de qualidade, volvido para a formação de um ser 

humano crítico, consciente de seu tempo e suas ações, ou seja, uma educação que permita 

ao ser humano alcançar o maior nível de completude possível. 

                                                                 
32  Segundo Soares, a preocupação com a educação em áreas de assentamento, teve seu início no Rio Grande 

do Sul, e, que “[...] ao lado da lutas pela terra, uma equipe de professores iniciou, espontaneamente, a 

educação das crianças.” O MST propõe uma educação diferenciada das existentes na atualidade, buscando 

atender às demandas que existem na zona rural, ou seja, pensando em uma proposta pedagógica que forme 

e fortaleça o sujeito social, por meio da compreensão por parte destes, do processo formativo-educativo de 

seu contexto social.   Assim, a proposta pedagógica proposta pelo Movimento deve “[...] estar em sintonia 

com seus novos sujeitos, propondo [...] estabelecer vivências coletivas, que permitam novas significações 

à prática pedagógica e a escola do meio rural” (SOARES, 2006 p. 84), fomentando relações sociais entre 

os envolvidos no processo formativo educativo (SOARES, 2006, p. 83-84). 
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Destarte, o MST mobiliza-se33 para conseguir que os filhos dos assentados e dos 

moradores do campo tenham uma educação de qualidade, voltada para atender os anseios 

de sua comunidade e nesse sentido, consideram importante ter seus filhos também em 

Universidades Federais cursando diversos cursos, dentre os quais pedagogia, direito, 

agronomia e outros objetivando fortalecer a caminhada e o Movimento.   

O processo formativo-educativo dos Sem Terra, é exercido na prática e na teoria, 

dentro e fora da escola, nos encontros, nos seminários, nos congressos, “[...] na prática 

social coletiva, nas comemorações, celebrações em que a memória e a história são 

mobilizadas na evocação do passado que legitima a continuidade da luta” (LUCINI, 2007, 

p. 216). Assim, podemos afirmar que as místicas são 

 

narrativas e atos comemorativos e ou celebrativos que reafirmam o 

resgate e a valorização da histórias e memórias dos trabalhadores e 

lutadores do povo que, no enfrentamento com uma memória e uma 

história oficializadas, foram silenciadas, negadas ou manipuladas. E na 

denúncia de seu silenciamento reivindica-se o direito à memória e à 

história (LUCINI, 2007, p. 216-217). 

 

 

Mas, a mística vai além destes fatos, a mística atua no consciente e inconsciente 

dos sujeitos, tornando-os ciente de suas realidades diversas e contraditórias, modificando-

os de tal forma que torna impossível não transformar-lhes a realidade, trazendo-lhes os 

sonhos cada vez mais perto, assim como uma maior concretude para seu cotidiano no 

assentamento. A Mística é histórica quando nos ajuda a compreender “[...] nossas raízes 

históricas composta por lutas e histórias de sofrimento e dor” (BOGO, 2002 p.59) a 

exemplo da representação mística da luta de Canudos ou da caminhada histórica do MST 

denominada Marcha Nacional pela Reforma Agrária, dentre outros; 

a falta de consciência histórica impede que os indivíduos aceitem a 

coletividade como patrimônio e não sintam orgulho de fazerem parte da 

diversidade, que é nossa grande riqueza cultural. É possível desenvolver 

a mística, resgatando cada uma das lutas que existiram no Brasil, ajudá-

la a concluir simbolicamente a vitória, interrompida pela repressão 

(BOGO, 2002 p.59). 

 

                                                                 
33 Para Charlot, a mobilização implica imobilizar-se (“de dentro”). [...] Poder-se-ia dizer que eu me 

mobilizo para alcançar um objetivo que me motiva e que sou motivado por algo que pode mobilizar-me. 

Mas o termo mobilização tem a vantagem de insistir sobre a dinâmica do movimento (2000, p. 55). 
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Pode ser ecológica quando objetiva “[...] despertar a consciência para colocar o 

ser humano dentro da sua própria realidade, objetivando um novo tipo de convivência 

entre as diferentes espécies de vida do planeta” (BOGO, 2002, p. 61).  Segundo Boff, em 

discurso proferido na décima quinta Caminhada Nacional em prol da reforma agrária 

devemos ver a mãe terra enquanto um prolongamento do nosso corpo, e devemos nos 

conscientizar de que, sistematicamente, estamos destruindo nosso planeta.  

No entanto, alerta Bogo que devemos cuidar e vigiar para não sermos pessoas 

“[...] com a forma de consciência histórica avançada, mas com a consciência ecológica 

atrasada”, ou seja, [...] “como se morássemos na mesma casa, mas falássemos línguas 

diferentes” (2002, p.63).  

Nesse sentido, Bogo escreve que a “[...] mística deve nos ajudar a desenvolver 

hábitos de cuidado com tudo o que nos rodeia e a estabelecer bons exemplos para que as 

crianças e jovens tenham a quem seguir” (2002, p. 66). E que esta assume a forma de 

“[...] consciência jurídica e do direito, quando nos prepara para enfrentarmos leis que não 

deixam que a Justiça se manifeste” (2002, p. 66). Destarte, o autor apresenta a justiça 

como um valor maior do que lei, pois 

 

 

se há conflito entre a Lei e a Justiça, prevaleça a Justiça, por fidelidade 

à própria Lei, que não é um amuleto, mas deve ter como fim a Justiça, 

o bem comum, os valores oriundos da Ética, o progresso, o avanço da 

sociedade em direção à maior Justiça, melhor distribuição dos bens, 

maior igualdade (Apud OLEN E. LEONARD; ROY CLIFFORD. In 

BOGO, 2002, p.66). 

 

 

Assim, Ademar Bogo afiança que, quando os assentados preparam mística com 

temas voltados para a “[...] conscientização de que é preciso lutar contra tudo aquilo que 

nos condena, estamos praticando uma mística voltada a despertar a consciência jurídica 

e do direito” (2002, p.67). É um momento reflexivo que se desencadeia num constructo 

de tomada de consciência34 e de responsabilidade, cujo resultado beneficiará 

significativamente o fortalecimento dos assentados do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra. Nesse sentido, a mística assume um caráter de transmitir 

                                                                 
34 Em Freire, a tomada de consciência ultrapassa a mera apreensão da presença do objeto (ou do fenômeno) 

o coloca, de forma crítica, num sistema de relações, recolocando-a na totalidade em que se deu o processo 

da conscientização. Assim, a “[...] conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de 

apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como objeto 

cognoscível e na qual o homem assume uma posição epistemológica” (FREIRE, 1979, p.26). 
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conhecimentos, para que os assentados possam compreender as situações que vivem no 

dia- a- dia. É uma educação que se diferencia porque quer que os que estão aprendendo 

assumam um posicionamento perante o mundo. A mística elaborada pelos professores ou 

mesmo pelos alunos, assumem caráter político, ideológico e ao mesmo tempo 

pedagógico, porque nenhuma mística é elaborada sem que tenha um fim determinado.  

 

 

 
Figura 26- Imagens da Mística da Caverna 

 
Fonte: CARVALHO; SET/2013



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procuro despir-me do que aprendi 

Procuro esquecer-me do modo de lembrar que me ensinaram, 

E raspar a tinta com que me pintaram os sentidos, 

Desencaixotar as minhas emoções verdadeiras, 

Desembrulhar-me e ser eu... 

Alberto Caeiro 

CAPÍTULO IV - GÊNESE DA INSERSÃO DA MÍSTICA VIVENCIADA NO 
PROCESSO FORMATIVO DO MST. 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/alberto_caeiro/


 
 

CAPÍTULO IV 

4 GÊNESE DA INSERSÃO DA MÍSTICA VIVENCIADA NO PROCESSO 

FORMATIVO DO MST. 

 

As místicas explicadas pelos assentados, professores e alunos egressos do curso 

de Pedagogia da Terra, foram baseadas na descritibilidade fenomenológica, por 

entendermos que a utilização metodológica da fenomenologia nos permitiu de acordo 

com Merleau-Ponty citado por Cirigliano, ficarmos cientes de “que fenômeno é este” por 

meio de uma descrição relevante, pois “[...] se a pertinência diz respeito a estrutura 

fenomenal e à sua complexidade constitutiva, a relevância diz respeito à situação concreta 

de semelhante estrutura”, acrescentando que “[...] é no acontecimento que o sentido 

emerge como fenômeno” (1972, p.18), uma vez que,  

 

em nome da relevância é que a estrutura se reorganiza, a sua 

multiplicidade se unifica em função de uma ordem que não é abstrata, 

meramente conceitual, mas vivida no contexto de uma situação 

existencial a partir da qual o sentido emergente em tal lugar deve 

necessariamente ser privilegiado e considerado como princípio de 

ordenação dos sentidos que se manifestam em outros lugares 

(CIRIGLIANO, 1972 p.18) 

 

Peloso afirma que a mística do MST é a mística da causa popular. Para ele, a 

mística é o “[...] segredo plantado na alma das pessoas, é a força interior que impulsiona 

a militância, nos momentos de dor, de dúvida e de derrotas. Sabemos que militante triste 

é um triste militante” (2012, p.88). Considera ainda, como algo motivador para militante, 

pois 

está presente na alegria de viver, na disposição para a luta, na esperança 

sem ilusões, no canto, nos símbolos, na beleza do ambiente, nas 

celebrações. Essa energia vital se expressa em gestos e atitudes, 

individuais e coletivas, que revelam, desde já, o sabor da convivência 

sonhada para todo o povo (PELOSO, 2012, p.88). 
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Para Sampaio, é a mística que mantém o MST em movimento sem deixá-los 

desanimar. Completa que a base da mística está na cultura milenar camponesa35, pois 

“[...] o camponês é a pessoa que aspira e acredita na possibilidade de um mundo justo e 

em harmonia com a natureza” (2002, p.1). Em nome dessa utopia, as populações rurais 

têm se levantado, por meio dos tempos, contra o mundo real, sempre injusto, cruel e 

desequilibrado. 

É na força telúrica dos acampados e assentados que o Movimento alicerça sua fé 

na possibilidade de transformação da sociedade, retirando desta os valores, os 

sentimentos, a força que alimentam a mística.  Peloso contribui escrevendo que a mística 

é “[...] a alma de um povo. A mística é a alma do sujeito coletivo, a identidade que se 

revela como paixão, que nos ajuda a sacudir a poeira e dar a volta por cima” (2012, p. 

90). 

 Para Sampaio (2002) o MST é fruto da indignação de um número de camponeses 

jovens do sul do país, alvorotados com a devastação que a modernização capitalista da 

agricultura estava fazendo nos modos de vida, nas tradições, nos valores de cultura de 

seus pais. Apoiados pela igreja, esses jovens assentados cristãos doaram-se totalmente na 

luta contra o capitalismo devastador, que resume o ser humano a um número. Tal luta não 

se deu contra a técnica, mas contra o uso dela para exacerbar a dominação do capital sobre 

o trabalho, sua aplicação desmedida ampliando a destruição do meio ambiente e 

finalmente, mas não menos importante, combater o esmagamento da cultura do homem 

do campo.  

Nesse sentido, os assentados foram despertando para os valores humanistas da 

cultura marxista36 e tornaram-se, segundo Sampaio (2002), socialistas convictos, 

mesclando esses três elementos – o milenarismo camponês, a fé cristã na vida eterna e a 

                                                                 
35 Segundo Sampaio, Eric Hobsbawm ao trazer informações sobre o milenarismo camponês, este “[...] 

traçou as características desses movimentos. Traços que se repetem desde os taboritas e anabatistas (século 

XV), os levantes dos camponeses ingleses, andaluzes e sicilianos do século XIX, até as revoluções 

socialistas modernas do México, Rússia, China, Cuba e Vietnam. Em todas elas nota-se o inconformismo 

do homem do campo com o advento de um mundo que ele não compreende e que destrói o seu modo de 

vida – modo de um passado idealizado como Idade de Ouro. Em todas essas manifestações resplandece a 

fé nas grandes transformações, no homem novo, no mundo regido pela consciência social. É esta mística 

que questiona uma humanidade domesticada e aviltada pela submissão a uma ordem capitalista 

desumanizadora, contudo aceita como inelutável” (2002, p.1). 
36 De acordo com Gohn “[...] a abordagem do paradigma marxista enfatiza mais os aspectos estruturais e 

analisa questões da reprodução da força de trabalho, do consumo coletivo, da importância estratégica dos 

movimentos para mudanças no próprio Estado capitalista etc” (2010, p. 282). 
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esperança socialista de construir aqui na terra uma sociedade igualitária e democrática – 

o que, segundo o autor, teve como resultado a ideia que permeia a mística do MST. 

A mística utilizada no MST é interpretada como questão cultural da identidade 

dos Sem Terra e apresentada como um dos pilares do movimento e da prática pedagógica 

(BOGO, 2002; CALDART, 2000; JESUS, 2003; SOARES, 2010). É retratada como um 

chamado para que se olhe o mundo e sua realidade, evidenciada enquanto mistério 

materializado e caracterizada por meio da simbologia da cultura popular e como uma 

presença ancestral da relação do homem, da mulher e da criança para com a terra e os 

instrumentos que utilizam para trabalhar a terra e produzir, não apenas alimentos, mas, 

modos de organização e histórias de vida (COMILO; BRANDÃO, 2010). 

Bogo escreve que um objeto transforma-se em símbolo ao conseguir “[...] 

ultrapassar o sentido ideológico e se tornam imaginação da nova sociedade que os 

membros dessa organização querem construir” acrescenta que o “[...] símbolo alimenta a 

curiosidade mística” (2002, p.128). Para o autor, o símbolo precisa ser compreendido 

profundamente pelos participantes da organização para que ganhe o respeito, e passe a 

simbolizar ideais e sonhos parecidos. Assim, 

 

é preciso aproximar as pessoas da bandeira para que vejam nela o que 

a imaginação possibilita e cada qual a seu modo, possa inspirar-se para 

construir e desvendar o mistério que se esconde e que se deixa imaginar. 

A bandeira significa símbolo de luta, de esperança, de renascimento e a 

relação que um militante tem com ela é diferente do que com outro 

símbolo (BOGO, 2002, p. 130). 

 

Ao observar a realização de místicas eles sempre a encerram cantando o hino do 

MST. Todos ficam em pé, punhos erguidos e mãos fechadas, expressão fervorosa de uma 

crença em um porvir digno, com melhores condições de vida, uma escola de qualidade 

para seus filhos, uma terra produtiva, para produzir e participar do País com queixo 

erguido.  A esse respeito, Bogo explicita que cantar o hino é “[...] um momento de louvor 

à bandeira, à história e á teimosia de querer ir adiante” (2002, p.131). Acrescenta que é 

por isso que 

 

cantamos o hino com os punhos fechados, sinal da desobediência à 

ordem imposta pelo latifúndio, onde a propriedade não pode ter mais 

direito que a vida e o trabalho. Este símbolo que sobe o mastro para 

agitar o mundo, olha lá de cima a razão de sua existência embaixo, 

perfilada, com sua identidade, chapéu de palha ou de pano na cabeça, 
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que são adornos desta imagem que exala bravura e otimismo (BOGO, 

2002, p.132). 
 

 

Junto à bandeira, está o hino, “[...] que traduz em palavras significados de luta e 

esperança”, a cruz com os panos brancos ou pretos, a lona preta, as ferramentas de 

trabalho, (facão, foice, arrastão) o boné, o jornal, enfim [...] tudo aquilo que colabora para 

construir e fortalecer a organização pode ser considerado símbolo. Mas, segundo Bogo, 

existe um símbolo maior, mais significativo do que todos os mencionados anteriormente. 

Este símbolo é o ser humano, razão e sentido de tudo e de todos (PIZETTA, In BOGO, 

2002, p.9). 

A mística encontra-se para Coelho (2010) em “voga hoje em dia” e se recorre ao 

uso desta palavra indiscriminadamente, conferindo-lhe os mais diferentes significados, 

com destaque para a “[…] dimensão emocional, afetiva, cognitiva e religiosa, que está 

subjacente às ações individuais ou sociais. Tal dimensão atua como fonte de energia que 

impulsiona o sujeito a agir” (LEMOS, 2012, p.804).  

Esta característica é também descrita por Bogo (2002) como mola propulsora que 

impulsiona a caminhada.  Chaves, (2000), Soares, (2006, 2010), Lucini (2007), dentre 

outros, delinearão nossa reflexão teórica da mística, nos auxiliando a identificar e 

descrever como esta contribui para o processo formativo educativo dos professores e 

alunos dos assentamentos. Assim, como compreender em que medida a mística do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra são constituidoras de elementos para a 

formação do homem em relação à natureza? 

Coelho (2010) afirma que a mística pode ser realizada de maneira diversa e plural, 

levando em consideração o contexto e a realidade do grupo. Traz uma visão histórica da 

mística, assim como um “fazer em forma de teatro” contendo músicas, poesias e símbolos 

em seu interior. Classifica a mística como uma prática cultural e política, e um momento 

em que o Movimento consegue se comunicar eficazmente com os sujeitos, construindo 

representações sobre tudo aquilo que compõe o modo de ser Sem Terra, para este autor a 

mística se tornaram essencial e estratégica na organização do MST, sendo ela dotada de 

poder, isto é, desencadeadora de memória, representação e ação política. 

Walker (2008) ao analisar o livro Representação Simbólica e Mística do MST na 

Poética de Adriane Rocha, a traduz enquanto representação simbólica da luta pelo desejo 

de retornar ao trabalho, a terra, e, da esperança de um futuro melhor, pois, ao analisar a 



100 
 

poética empregada por Adriane Rocha afirma que esta se insere na perspectiva mística 

por dois motivos: pelo tributo que presta aos símbolos e pela transcendência que a autora 

emprega por meio da linguagem. 

Alencar e Bonfim, no contexto histórico-social do Movimento (MST), afirmam 

que a dor e o sofrimento “[...] transformam-se em forma de ação e agência política, através 

dos atos de fala produzidos nas práticas discursivas” (2012, p. 103) do movimento. Soares 

ao relatar sobre o convívio com os assentados do MST afirma que constatará que “[...] do 

ponto de vista do olhar subjetivo, os indivíduos eram paradoxalmente movidos pelo 

sentimento de dor, sofrimento e tristeza e ao mesmo tempo, eram motivados pelo 

sentimento de esperança” (2010, p. 14). Corroborando com estas declarações, 

encontramos relatos que traduzem os sentimentos que os assentados trazem sobre a 

mística do MST. 

 

Os sentimentos dependem de cada mística, pois a depender do tema os 

sentimentos variam, porém quando as místicas retratam companheiros 

que tombaram na luta, às vezes, chego a chorar, pois sei que tem muitas 

crianças sem pai, ou sem mãe, sei que ali retrata uma realidade nossa e 

que na maioria das vezes fica impune (NOVA, ASSENTAMENTO 

PAULO FREIRE, 2012). 

 

Todas que já participei foram muito importantes cada uma com 

significado diferente todas mexeram com meu sentimento 

(ESPERANÇA, ASSENTAMENTO NOVO MARIMBONDO, 2012). 

 

Tenho sentimento de vitória de participar de algo tão importante para 

nós enquanto MST (ANJO, ASSENTAMENTO QUEIMADA 

GRANDE, 2012). 

 

Inexplicável, depende da mística, de revolta, de amor, de força, 

compaixão, determinação, etc. (FELINA, ASSENTAMENTO 

FELINA, 2012). 

 

É gratificante e nos dá força nessa vida, para que possamos mudar nossa 

realidade (FLOR NO DESERTO, ASSENTAMENTO P.A. VITÓRIA 

DE SÃO ROQUE, 2012). 

 

Ao participar de uma mística sinto uma paz, harmonia e forte emoção 

no a mística está transmitindo no momento (EMOTIVA, 

ASSENTAMENTO SÃO SEBASTIÃO, 2012). 

 

O maior sentimento para mim é o Amor, a mística as vezes aparece, 

como indignação, tristeza e conflito, outras vezes ela traz prazer, 

alegria, festa e realização (FORMIGA, ASSENTAMENTO ROSELI 

NUNES, 2012). 

 



101 
 

A mística é como o alimento de minha esperança, sonho, ideal é poder 

viver agora o que sonho para o futuro, ela me faz acreditar que um 

mundo melhor é possível. Para o MST a mística não pode ser como uma 

pílula de otimismo ou um entusiasmo imaturo para fugir dos problemas. 

Ao contrário, ela tem por finalidade produzir a garra necessária para 

combater as injustiças e impulsionar a vontade superior de triunfar e 

que conscientemente passamos a viver por ela e por causa dela 

(DÁLIA, ASSENTAMENTO MOACYRWanderley , 2012). 

 

Sentimento de conforto de sentir parte do ocorrido, pois, a mística conta 

parte de nossa história de vida no movimento (LUIZINHO, 

ASSENTAMENTO SÃO ROQUE, 2012). 

 

 

Nesta perspectiva possibilita um processo de sensibilização com a finalidade de 

transformar a sociedade na qual estão os assentados do MST, a mística é cuidadosamente 

planejada, construída, executada, tendo como suporte fatos da realidade com a finalidade 

de despertar o trabalhador para questões de sua realidade, a exemplo da situação de 

injustiça, da desigualdade social, de tomadas de decisões em prol de um meio ambiente 

salutar e que atenda às necessidades da comunidade, sem esgotar os recursos naturais que 

permitirão aos assentados manter sua terra produtiva tanto no presente quanto no futuro.   

O que a difere no apreendido pela mística é a experiência de vida de cada 

expectador que a observa, a sente e a interpreta subjetivamente.  A seguir relato de uma 

assentada sobre os passos para a preparação de uma mística:  

 

para a elaboração de uma mística o primeiro passo é escolher o tempo 

que é de acordo com o que está acontecendo no momento com o MST 

logo em seguida vem a escolha dos participantes, que escolhem seus 

figurinos e partimos para o ensaio, logo após vamos escolher os objetos, 

para fazer a ornamentação, que usamos as coisas que queremos destacar 

naquele momento, pode ser bandeira, livros, enxada, plantas, verduras, 

frutas, folhas e etc. Voltamos ensaiar quando tudo está ornamentado, os 

ensaios vão até os últimos momentos acrescentamos e tiramos coisas o 

tempo todo. Apesar de ter muito ensaio às vezes alguma coisa ainda sai 

errado (NOVA, ASSENTAMENTO PAULO FREIRE, 2012). 

 

Para o MST, a mística é um instrumento, é uma ferramenta que trabalha 

a correlação de força os valores sociais: a mística retrata a organização, 

a formação política, filosófica, os princípios de organicidade, ou seja, a 

continuidade do amanhã. A mística é um mistério que transmite ação, 

emoção, a qual proporciona conhecimento.O grupo senta, conversa, 

troca ideias em determinado assunto ou tema, ao chegar uma conclusão 
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faz o esqueleto, ou seja, o planejamento. Exemplo: pensa em um 

método, na maneira de apresentar 

- divide as tarefas; ensaia; e parte para a execução da atividade. 

-ensaia 

-parte para execução da atividade 

Há variações, nem todas as místicas deixam marcas, sentimento. Mas 

há mística que busca atenção, amor, vivenciar o momento, a emoção, o 

afeto, a beleza de tudo aquilo que estar sendo naturalmente apresentado 

(ASSENTADA NENÊ, ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DO 

CARMO). 

 

Primeiro se pensa no tema, define os objetivos, dividem as tarefas, 

prepara-se materiais que iremos precisar e faz os ensaios necessários 

até que se cheguem aos objetivos definidos (ASSENTADA DRICA, 

ASSENTAMENTO DOM HELDER). 

 

Prepara-se um cenário de acordo com o tema a ser discutido naquele 

momento, seja ele qual for e daí partimos para as apresentações 

(ABELINHA SOLITÁRIA, ASSENTAMENTO DOM HÉLDER 

CÂMARA) 

Um grupo de pessoas se reúne escolhe um tema que vai ser apresentado 

cada um coloca sua opinião, escolhe os figurantes. Daí a gente organiza 

o espaço onde vai ser apresentado início da mística forma um caminho 

com flores dos lados ficam vários pessoas, em seguida entra uma pessoa 

com vários objetos tentando levar tudo sozinho, as pessoas si aproxima 

para ajuda ela não aceita, não consegue chegar o final do caminho. Em 

seguida entra uma outra pessoa que trilha no mesmo caminho, está sim 

aceito ajuda dos pessoas. Em seguida entra um casal com a bandeira 

finaliza com o hino do MST. Sentido da mística mostra para o público 

que sozinhos não chegaremos a lugar nenhum (ESPERANÇA, 

ASSENTAMENTO NOVO MARIMBONDO). 

 

Mística, é a força que anima a militância. Como esclarecimento é 

importante destacar que a mística é uma palavra que tem origem na 

religião. Em outras organizações usam-se outros termos que querem 

dizer a mesma coisa, ou seja, são as diferentes formas de motivação que 

buscamos para continuarmos lutando por uma causa justa procurando 

aproximar o futuro do momento presente.A mística é como o alimento 

de minha esperança, sonho, ideal é poder viver agora o que sonho para 

o futuro, ela me faz acreditar que um mundo melhor é possível. Para o 

MST a mística não pode ser como uma pílula de otimismo ou um 

entusiasmo imaturo para fugir dos problemas. Ao contrário, ela tem por 

finalidade produzir a garra necessária para combater as injustiças e 

impulsionar a vontade superior de triunfar e que conscientemente 

passamos a viver por ela e por causa dela. 

Originalmente a palavra mistério (mysterion em grego) Mística quer 

dizer isso mistério, que tem suas experiências nas suas manifestações 

religiosas através de celebrações, cânticos, danças, dramatizações e a 

realizações de gestos. A mística está ligada a essa vivência experiência. 
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1º Não acreditar que existe uma mística para dirigentes e outras para a 

massa o que podemos diferenciar é o conteúdo em determinadas 

ocasiões. Isso porque, se o que faz a massa vibrar não tocar os dirigentes 

está prestes a nos transformar em pedra de gelo. 

2º Definir qual nossa grande causa à libertação do proletariado 

3º Saber quais os caminhos para se chegar a essa libertação, já 

definimos dois pela nossa caminhada: a reforma agrária e o socialismo. 

4º Não delegar para equipes momentâneas prepararem a mística, isto 

equivale à tentativa de inventa o improviso é inimigo da mística. 

5º A mística deve desenvolver-se através dos valores humanistas, do ser 

humano, da terra, do amor, da beleza... 

6º Uma mística bem preparada arranca de me muita emoção não 

consigo descrever porque é difícil descrever este sentimento só quem 

vivencia é que sabe de modo que é um sentimento é intrapessoal 

(ASSENTADA DILMA, ASSENTAMENTO  VANDERLEI) 

 

 

DIVERSAS IMAGENS DE MISTICAS ELABORADAS NO ASSENTAMENTO MOACIR 

WANDERLEY – QUISSAMÃ- SERGIPE. 

 

 

 

 

 

 

A seguir faremos a descrição de mística que tiveram como tema as mulheres e a reforma 

agrária. Durante entrevista com a assentada Pepeta, ficou claro pra nós a importância da 

mulher no movimento. Segundo a entrevistada, a mulher é essencial ao movimento. É a 

mulher quem organiza os acampamentos e assentamentos, “[...] é a mulher que toma a 

frente, tanto para organizar quanto para servir de escudo em momentos que a polícia 

chega” (ENTREVISTADA PEPETA, ASSENTAMENTO JACARÉ CURITUBA). 

 

 

 

 

 

 
Fonte: ARQUIVO PESSOAL, CARVALHO, 2013. 
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Sugestão de mística 

 

 

Primeiro momento: construir o caminho da história do MST, 

fortalecendo os elementos do período de seu acampamento e 

assentamento, este caminho pode ser construído com pedras, terra 

flores, folhas... Dentro do caminho, colocar em ordem: cruz, bíblia, 

galhos verdes e secos, flores, pedras, bandeiras do MST, ferramentas de 

trabalhos, bandeira do Brasil e no final do caminho construir o sol do 

socialismo com sementes. 

 

Segundo momento: perguntar para cada uma presente que leitura ela 

fazem do cenário que está observando e que em frases ou palavra 

possam expressar suas reflexões. 

 

Terceiro momento: de mãos dadas ler o poema (Nós todas de Pedro 

Tierra). Em seguida cantaremos a música (Sem medo de ser mulher de 

Zé Pinto) 

 

Está mística tem a intenção de relembrar o momento em que entramos 

no MST e estimular a afirmação das mulheres na luta de classe 

(DÁLIA, ASSENTAMENTO Wanderley, 2012). 

 

Quanto ao sentimento de pertença descrito pela assentada Drica do Assentamento 

Dom Hélder “[...] A mística na minha vida tem o sentido de pertença ao MST”, de união 

conforme descreve “Índia” do Assentamento Florestam Fernandes “[...] tem sentido de 

união; perante o companheirismo, valores éticos, políticos e de luta”.  Lucini, explica que 

a complexidade que constitui a mística, materializada pelas ações do MST, “[...] acolhe 

os sujeitos que, ao ingressar no MST, passam a viver essa mística, (re) constituindo-se 

como homens e mulheres que (re) fundam suas vidas com base no sentimento de união, 

pertença, um sentimento de estar-junto” (2007, p, 215).  Nesse sentido  

 

o laço de pertencimento que o sujeito (re) estabelece nesse novo 

começo, o de compor a coletividade do Movimento Sem Terra, terá seu 

correlato coletivo nas relações de pertencimento que o MST assume 

como constituintes de sua identidade como sujeito coletivo. A história 

e a memória são elementos que, mobilizados pelo Movimento Sem 

Terra, atuam na formação dessa identidade, ou para indicar um caráter 

mais compósito, para utilizar um termo de Maffesoli, a história e a 

memória são elementos que, mobilizados pelo MST, possibilitam 

processos de identificação desses sujeitos Sem Terra (LUCINI, 2007, p. 

215-216). 
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 Corroborando com Lucini, a respeito da questão do sentimento de união, temos os 

seguintes dados: a mística possibilitando o sentimento de união quanto à crença religiosa, 

perante o companheirismo, coletividade, motivação e fortalecimento para “continuar a 

luta”. A respeito da mística enquanto crença, podemos concluir que a mística do 

movimento é uma mística que tem suas bases na religiosidade, na espiritualidade, estando 

de acordo com depoimentos das assentadas que dizem que a mística tem “[...] o sentido 

de união; perante o companheirismo, valores éticos, políticos e de luta” (ÍNDIA; 

SERENA, 2009). 

 

Crença numa doutrina religiosa que afirma a possibilidade dessa união 

(LUA, ASSENTAMENTO SÃO ROQUE, 2012). 

Ela tenha sentido de união; perante o companheirismo, valores éticos, 

políticos e de luta (INDIA, ASSENTAMENTO FLORESTAM 

FERNANDES, 2012) 

 

Mística é algo que não se descreve, simplesmente acontece. São ideias 

que surgem naquele momento e isso acontece com facilidade, quando 

há coletividade e união (ABELHINHA SOLITÁRIA, 

ASSENTAMENTO DOM HELDER CÂMARA, 2012). 

 

Mostrar a união das pessoas, temas variados sem precisar ser duro, de 

uma forma dinâmica, trazer motivação para novos acampados, está 

colocando sempre a vida social das pessoas, valorizar as mesmas e os 

símbolos do movimento (SS, ASSENTAMENTO SÃO SEBASTIÃO, 

2012). 

É trazer motivação para as pessoas e mostrar que a união faz a força e 

a igualdade social (ISÊ, ASSENTAMENTO CAIO PRADO, 2012). 

 

Ver a mística como união e fortalecimento entre todos nos. Ela faz parte 

da nossa luta e é a melhor forma de iniciar bem o dia renovando as 

nossas energias, e fazer com que as pessoas entenda que é preciso se 

unir e mostrar vários problemas de uma forma bem humorada 

(FORMIGUINHA, P.A. PAULO FREIRE, 2012). 

 

Vieira (2008) a expõe enquanto um importante mecanismo de reprodução política 

dos movimentos sociais, haja vista a força transformadora que esta têm enquanto 

construção de identidade e formação da subjetividade do sujeito, pois, a mística para o 

trabalhador rural 

 

Têm a dimensão da necessidade de construção e reconstrução da 

identidade política e coletiva como forma de continuidade e isto têm 

sido trabalhado em congressos bem como e atividades nos momentos 
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ritualizados que buscam o fortalecimento do compromisso de seus 

integrantes com as diretrizes dos movimentos (VIEIRA, 2008, p.3). 

 

 

O assentado José do Assentamento São José de Nazaré, menciona a dimensão 

política da mística para o Movimento no sentido de ser uma prática que “contagie” todos 

os que pertencem ao MST. Assim como, uma assentada cita que a mística tem o “[...] 

papel fundamental de resgatar toda a trajetória de luta construída rumo ao socialismo” 

(ANA FLOR, ASSENTAMENTO ROSA LUXEMBURGO, 2012) e mantendo o sentido 

de “contagiar”, temos os seguintes fragmentos: 

É fundamental que os jovens É fundamental que os jovens tenham o 

conhecimento e a consciência da importância de continuarmos lutando, 

e que eles fazem parte do processo como peça fundamental para que se 

dê continuidade nessa trajetória (ANA FLOR, ASSENTAMENTO 

ROSA LUXEMBURGO, 2012). 

 

Para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é uma 

necessidade no trabalho popular e organizativo, querendo que essa 

prática contagie todos os militantes do MST. Querendo que ela seja 

exercida em todos os setores, instâncias, escolas, cooperativos, 

acampamentos e assentamentos (JOSÉ, ASSENTAMENTO SÃO JOSE 

DE NAZARÉ, 2012). 

 

Fortalecer o espírito de luta dos companheiros, proporcionando a elas a 

oportunidade de sentir emoções vividas por grandes militantes que 

fizeram a diferença no MST, e que hoje não estão mais presentes. Além 

de retratar as injustiças sociais, principalmente com os oprimidos 

(ESTRELA, ASSENTAMENTO LAGOA DAS AREIAS, 2012). 

 

A Mística assume uma perspectiva histórica quando, de acordo com Bogo, auxilia 

as pessoas a compreenderem “[...] suas raízes históricas compostas por lutas e história de 

sofrimento e dor” (2002 p.59) como a representação mística da luta de Canudos, da 

caminhada histórica do MST denominada Marcha Nacional pela Reforma Agrária, dentre 

outros; para Bogo, a falta de consciência histórica impede que os “[...] indivíduos aceitem 

a coletividade como patrimônio e não sintam orgulho de fazerem parte da diversidade, 

que é nossa grande riqueza cultural” (2002, p.59), e que, segundo apreciação do mesmo, 

“[...] é possível desenvolver a mística, resgatando cada uma das lutas que existiram no 

Brasil, ajudá-la a concluir simbolicamente a vitória, interrompida pela repressão” (2002 

p.59). 
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Pode assumir caráter ecológico quando, nas palavras de Bogo, objetiva despertar 

a “[...] consciência para colocar o 

ser humano dentro da sua própria 

realidade, objetivando um 

novo tipo de convivência 

entre as diferentes 

espécies de vida do 

planeta” (2002, p. 61). 

Deste modo,  Bogo 

afirma que devemos 

cuidar e vigiar para não 

sermos pessoas “[...] com 

a forma de consciência 

histórica avançada, mas com a 

consciência ecológica 

atrasada, como se 

morássemos na mesma casa, mas falássemos línguas diferentes”, e nesse sentido, a 

mística “[...] se relaciona com o cuidado, o bem querer e a preservação da saúde da terra, 

para que tenha longos anos de vida e alimente todos os descendentes das diferentes 

espécies de vida” (2002, p. 63), ajudando a “[...] a desenvolver hábitos de cuidado com 

tudo o que nos rodeia e a estabelecer bons exemplos para que as crianças e jovens tenham 

a quem seguir” (2002, p. 66). 

 

4.1 A MÍSTICA ENQUANTO FENÔMENO DE TRADUTIBILIDADE DOS 

SILENCIAMENTOS DOS DIREITOS SOCIAIS. 

A mística também (re) vive temática de heróis e lutadores a exemplo da vida de 

Che Guevara e outros lutadores da história que sempre reivindicaram direitos sociais para 

a população, igualdade de direitos para todos, saúde, e educação de qualidade. Para 

Lucini, a formação do MST ocorreu em período favorável na história brasileira.  No 

entanto, os agentes que participaram da criação do movimento formaram-se num “[...] 

transcurso temporal e espacial para além das décadas que antecedem a criação de tal 

movimento social” (2007, p.214). Deste modo, 

Figura 27 - Mística da Caverna 

Fonte: ARQUIVO PESSOAL, CARVALHO, SET/2013 
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as ligas camponesas, Canudos, Contestado, e outras revoltas tão 

presentes na história das relações com a terra como bem produtivo, 

atestam a herança que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

assume como um luta histórica, mas que não se restringe à conquista da 

terra (LUCINI, 2007, p.214).  

 

Para Fernandes, a palavra assentamento37 “[...] é de uso recente, começando a 

aparecer no Brasil em meados da década de 60 (1988, p.21). Segundo Caldart, do ponto 

de vista dos movimentos sociais “[...] que fazem a luta pela terra, um assentamento é 

sinônimo de terra conquistada. Do ponto de vista do Estado, o termo indica uma área de 

terra destinada a um conjunto de famílias sem-terra, como forma de solucionar um 

problema fundiário” (2000, p.120). 

Complementamos afirmando que para os assentados jaz na primordialidade da 

reforma agrária brasileira, haja vista que, segundo Bergamasco e Norder os 

assentamentos rurais podem ser definidos “[...] como a criação de novas unidades de 

produção agrícola, por meio de políticas governamentais, visando o reordenamento do 

uso da terra, em benefício dos trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra” (1996, 

p.7). 

A mística enquanto representação na constituição do conceito de violência 

imbricada no jogo de linguagem da mística no MST-CE foi trabalhada por Alencar e 

Bonfim (2012). Para os autores, a mística pode ser caracterizada como um ritual teatral 

que os/as Sem Terra realizam cotidianamente nos seus acampamentos e assentamentos, 

com o intento de fortalecer a luta pela terra e pela transformação social no Brasil. Os 

autores analisaram como a violência sofrida pelos Sem Terra é representada por meio da 

mística e da música construída pelo próprio Movimento, e, como estas violências 

sofridas, são transformadas em fator positivo, pois, por meio da mística e da música, os 

assentados do MST reforçam suas convicções em prol de um futuro mais justo e solidário.  

A seguir, a descrição de uma mística feita por NÊ38 do Projeto de Assentamento 

                                                                 
37 Chamamos a atenção também para outra dimensão do conceito de assentamento: na linguagem mais 

universal, assentamento se relaciona mais à formação de povoações urbanas, organizadas pelo Estado. A 

difusão pelos governos do termo assentamento talvez revele, ainda que inconscientemente, sua verdadeira 

política, que é de resolver o problema da moradia das famílias sem-terra e não de realmente democratizar 

a propriedade da terra (CALDART, 2000, p. 120,). 

 
38 Todos os nomes foram alterados. A grande maioria colocou alcunha, no entanto, aos questionários que 

ficaram em branco, foram atribuídos nomes aleatórios, sempre objetivando salvaguardar a identidade dos 

envolvidos. No entanto, os nomes dos Assentamentos foram mantidos.  
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Nossa Senhora do Carmo, a qual retrata as violências sofridas pelos assentados, e como 

estes, por meio da mística, são transmitidos para outros que, também participaram ou que 

não participaram, mas ficarão cientes, por meio do que é transmitido na mística. 

 

No dia 07 de setembro, por volta 9.30 horas da noite os assentados 

fizeram a festa de aniversário comemorando os 13 anos de luta, na 

abertura fizeram uma mística. 

- Um menino vestido de fazendeiro 

- 3 meninos vestidos de capataz 

- 4 meninas mal trajadas com roupas velhas, rasgadas, descalças. 

- 5 mulheres cuidando da plantação  

- 6 homens com ferramentas, foice, enxada, facão, cuidando da 

plantação. 

Então: os capatais39 entraram na fazenda a mando do fazendeiro,  

exerceram as ordens: espancaram os trabalhadores, chicotearam as 

crianças, expulsaram as famílias da terra. Uma das mulheres reagiu, 

gritava pedia socorro, um dos capatais reagiu e atirou. As crianças 

gritavam desesperadamente! Os homens reagiram, enfrentaram o 

combate. O capatais não contou história e mandou lastear fogo na 

fazenda. As famílias perderam a produção e ficaram desabrigados. 

Portanto a mística retratou a história da luta, os momentos de conflito, 

ou seja, a realidade (NÊ, ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DO 

CARMO, 2012. sic). 

 
 
Alencar e Bonfim escrevem que “[...] a violência no campo vivenciada pelos/as 

Sem-Terra tem sido um tema constante das místicas do MST ritualizadas pelos 

trabalhadores sem-terra, como parte da experiência humana destes camponeses (2012, p. 

98).  Lucini, escreve que a mística que  

 

envolve a conquista da terra e a forma como o MST trabalha o elemento 

humano, como parte da constituição de uma identidade Sem Terra, 

parece-nos ser o elemento que alimenta a luta atualizando-a pela 

narrativa histórica práticas de memória, cuja evocação do passado 

herdado justifica sua ação no presente, projetando-o como uma herança 

aos seus descendentes (LUCINI, 2007, p. 214). 

 

Enquanto ritual político, Soares afirma que a mística “[...] alimenta o processo até 

a construção da utopia a fim de eliminar o processo de exploração do homem pelo 

homem, por meio da adesão de indivíduos que se juntam para defender seus ideais (2010, 

p. 172). Corroborando com o fator da mística apresentar um prisma de denúncia da 

                                                                 
39 Foram mantidas todas as grafias tal qual nos questionários. 
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violência contra assentado, depoimentos coletados por meio do questionário, corroboram 

com tal fato, como veremos a seguir: 

 

Quando participo das místicas do MST me recordo os momentos de 

sofrimento que já aconteceram com todos nós MST. E os bons 

momentos e conquista que vem acontecer com a classe trabalhadora no 

nosso dia-a-dia. Então reflito! (NEGA, ASSENTAMENTO 

CALIFÓRNIA, 2012. sic). 

 

Chegando a uma fazenda improdutiva, famílias que não tem casas e 

terras para trabalharem e, o fazendeiro muito agressivo contrata 

pistoleira para arca fogo nos barracos e expulsar o povo, isso quando 

não chegam atirando (X, ASSENTAMNTO SÃO JOSÉ DE NAZARÉ, 

2012. sic). 

 

A mística mostrou a luta de cada companheiro que morreu na luta. Isso 

nos faz refletir sobre onde estamos e quantas pessoas tiveram que 

sacrificar suas vidas para o movimento ser o que é hoje (ANJO, 

ASSENTAMENTO QUEIMADA GRANDE, 2012. sic). 

 

Poderíamos pensar em uma mística da seguinte forma: Um caminho 

onde estariam pessoas caídas diante de vários obstáculos e uma outra 

pessoa viria erguendo estas e juntas retirariam os obstáculos e 

caminhariam adiante até alcançarem seus objetivos. O caminho 

representa a nossa caminhada de luta, as pessoas caídas demonstra o 

desânimo de continuar lutando, os obstáculos são os entraves, por 

exemplo, que existem para a não continuidade do nosso curso e a 

terceira pessoa representa cada companheiro e companheira, parceiros 

que nos ajudam a superar as dificuldades Caminhando juntos na busca 

de conquistar seus objetivos (CHICO BENTO, IRMA DOROTHY, 

2012. sic). 

 

Logo, a mística retratando a história da luta dos homens do campo no campo, os 

momentos de conflitos pelos quais passaram, e como a partir destes momentos, 

emergindo do desespero ou da dor, conseguiu se levantar e lutar, ou seja, relatam a 

percepção destes sobre suas histórias de vida, a exemplo do questionário respondido por  

uma das assentadas “[...] sei que ali retrata uma realidade nossa e que na maioria das vezes 

fica impune” (SERENA40, 2012). 

Referindo ao fato de que muitos assentados sofrem agressões físicas e verbais, e 

que as autoridades, ao serem informadas, “[...] não tomam providências à respeitos destes 

fatos” (SERENA, 2012). Assim, a mística “[...] não é teatro, ela nos faz reviver momento 

                                                                 
40 Serena, foi o apelido utilizado pela professora do Movimento a ser entrevistada sobre a mística. 

Lembramos que os nomes citados nos depoimentos e entrevistas foram alterados e foi escolhida uma 

alcunha para que pudéssemos salvaguardar a identidade dos entrevistados. 
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passado, quando companheiros tombaram na luta é também uma maneira de relembrar os 

acontecimentos do movimento. Ela nos transmite emoção, sentimento amor pelo 

movimento” (LUZ DO SOL, ASSENTAMENTO GIRASSOL, 2012. sic).   

Na percepção de mística como forma de arte foi encontrado nos discursos dos 

assentados, a exemplo do depoimento de Serena para a qual a mística tem sentido de  “[...]  

união de uma família que precisa de harmonia (ÍNDIA41);  “[...] é uma sensação de 

produzir arte, ao iniciar os trabalhos ela traz muito estímulo (SERENA, 2012); “[...] é 

artístico, são valores, crença, sentimento, é o místico” (GIRASSOL, 2012),  e “[...] a 

mística na minha vida tem o sentido de pertença ao MST, na qual posso dramatizar várias 

coisas sendo outras personagens e vivendo realidades nunca antes vividas (DRICA, 

2012)”.  

Bogo afirma que a mística se constitui uma arte para os assentados “[...] “p-artes” 

que se juntam para formar uma nova realidade”, e completa que a “[...] arte é a 

interpretação do mundo em que vivemos e a projeção do mundo que queremos” (2002, 

p.138) numa ancora que sustenta toda a adversidade do vivido em espaços de 

assentamentos.   

 

                                                                 
41  Utilizaremos os apelidos dados pelos próprios alunos do curso de Licenciatura de Pedagogia da Terra 

objetivando salvaguardar a identidades dos mesmos. 
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CAPÍTULO V 

 

5 ENFOQUE ANALÍTICO DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA MÍSTICA  

 

Buscou-se com a realização deste trabalho compreender em que medida a mística 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra é constituidora de elementos para a 

formação do homem em relação à natureza, na perspectiva de compreender como a mística 

contribui e se contribui na valorização do meio ambiente em que vivem, assim como da 

natureza que está tanto no assentamento quanto no seu entorno. Ao descrever os 

procedimentos utilizados pela mística, ao estabelecer as relações atribuídas ao meio 

ambiente e a natureza por meio da mística, assim como analisar as contribuições desta para 

o Movimento, buscamos compreender a mística enquanto um fenômeno que procura 

despertar nos homens o sentimento de cuidar da sua natureza e seu meio ambiente.  

A mística pode ser traduzida neste estudo como uma estratégia integradora de ações 

que fortalece e garante a união dos trabalhadores (alunos) envolvidos no processo, por meio 

da sensação de identificação, enraizamento e pertencimento que esta produz (CALDART 

(2000), BOGO, 2002, LUCINI (2007) SOARES (2010). Enquanto estratégia integradora esta 

se torna um ato político mediante as escolhas de determinadas situações ocorridas e 

vivenciadas pelos militantes, e que, por meio da mística, serão compartilhadas objetivando 

um fim específico. Nestas encenações de realidades vividas, sentidas, analisadas e 

compartilhadas  estão presentes os símbolos do MST.  

De acordo com Chaves o uso da bandeira e do hino do MST são elementos simbólicos 

consagrados. Entre eles a “[...] bandeira do MST possui inegável destaque por sua presença 

perene no cotidiano dos sem terra, enquanto o hino costuma pontuar os momentos 

especialmente solenes de suas atividades (2000, p.80). A seguir aprofundaremos  a relevância 

da bandeira do movimento durante as celebrações e reuniões. Vale ressaltar que a mística 

utilizada  no  início  das  atividades didático-pedagógico  oportuniza  uma reflexão  sobre  o  

ato  de  ensinar  em escola dos assentamentos, sendo, portanto, promotora  de  aprendizagens  

e significações,  o  qual  pode   ser associado à pedagogia  da  cultura,  ou  seja,  do  modo de 

ser e de viver dos Sem Terra, do jeito de  produzir  e  reproduzir  suas  vidas. 
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Nas palavras de Benjamim e Caldart, dizemos que há uma pedagogia da escolha à 

medida que reconhecemos que as pessoas se educam, se humanizam mais, quando exercitam 

a possibilidade de fazer escolhas e refletir sobre elas. Ao ter que assumir a responsabilidade 

pelas próprias decisões as pessoas aprendem a dominar impulsos, influências, e aprendem 

também que a coerência entre os valores que se defende com palavras e os valores que 

efetivamente se vive, é um desafio sempre em construção (2000 p. 58). 

Nesse sentido, estudos realizados por Bezerra Neto afirmam que no entendimento do 

MST a mística “[...] significa o conjunto de convicções profundas, as visões grandiosas e as 

paixões fortes que mobilizam as pessoas e movimentos na vontade de mudanças ou que 

inspiram práticas capazes de afrontar quaisquer dificuldades ou sustentam a esperança” (1999, 

p.37). 

A seguir faremos a descrição de místicas explicadas pelos alunos do curso de 

Pedagogia da Terra nos questionários e nossos relatos, recordando que utilizaremos a 

fenomenologia para a descrevermos. A utilização metodológica da fenomenologia nos 

permite de acordo com Merleau-Ponty citado por Cirigliano, ficarmos cientes de “que 

fenômeno  é  este”  através  de  uma  descrição  relevante,  pois  “[...]  se  a  pertinência  diz 

respeito  a  estrutura  fenomenal  e  à  sua  complexidade  constitutiva,  a  relevância  diz 

respeito  à  situação  concreta  de  semelhante  estrutura”,  acrescentando  que  “[...]  é  no 

acontecimento que o sentido emerge como fenômeno” (1972, p.18). Pois, em nome da 

relevância é que a estrutura se reorganiza, a sua multiplicidade se  unifica  em  função  de  

uma  ordem  que  não  é  abstrata,  meramente conceitual,  mas  vivida  no  contexto  de  uma  

situação  existencial  a  partir  da qual o sentido emergente em tal lugar deve necessariamente 

ser privilegiado e considerado como princípio de ordenação dos sentidos que se manifestam 

em outros lugares (MERLEAU-PONTY apud CIRIGLIANO, 1972 p.18) 

 

5.1 Refletindo sobre o significado da bandeira do MST 

 

Bogo escreve que um objeto transforma-se em símbolo ao conseguir “[...] ultrapassar 

o sentido ideológico e se tornam imaginação da nova sociedade que os membros dessa 

organização querem construir” (2002, p. 127) e acrescenta que o “símbolo alimenta a 

curiosidade mística” (2002, p.128). Para Bogo, o símbolo precisa ser compreendido 

profundamente pelos participantes da organização para que ganhe o respeito, e passe a 

simbolizar ideais e sonhos parecidos. Assim, é preciso aproximar as pessoas da bandeira 
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para que vejam nela o que a imaginação possibilita e cada qual a seu modo, possa inspirar-

se para construir e desvendar o mistério que se esconde e que se deixa imaginar.  Para Bogo, 

“[...] A bandeira significa símbolo de luta, de esperança, de renascimento e a relação que um 

militante tem com ela é diferente do que com outro símbolo” (2002, p.130). 

 

 

O narrador faz 

a leitura do texto e a 

cada passo vai sendo 

alimentado pelos 

símbolos 

(elementos). A 

bandeira tornou-se 

símbolo do MST em 

1987, durante o 4º 

encontro nacional.  

Está presente nos 

assentamentos e 

acampamentos em 

todas as 

mobilizações e lutas, 

nas comemorações e 

festas, nas casas dos que tem paixão pelo Movimento. A seguir apresentaremos o significado 

das cores e desenho que compõe a bandeira do MST, de acordo com escritos de Bogo, 2002. 

 

 

 

Vermelho: “Representa o sangue que corre em nossas veias e a disposição 

de lutar pela reforma agrária e a transformação da sociedade”. 

1º passo: um trabalhador entra em cena e será tombado (morte) na luta por 

um latifundiário. Corrobora com tal ideal simbólico a explicação de Bogo 

ao escrever que o vermelho continua sendo o sangue que pulsa em busca 

das conquistas, mas ele também é a identidade dos mortos.  

 Um militante que luta a vida toda, e morre pela causa sonhada, não pode 

ter como simbologia de sua despedida, o preto. A morte física não pode ser 

simbolizada pela tristeza e pela dor apenas. O reconhecimento após a morte 

física é sinal de uma vida bem vivida. Como disse D. Pedro Casaldáliga 

 

Fonte: ARQUIVO PESSOAL, CARVALHO, 2010. 

Figura 28 - Imagens da Bandeira do MST fotografadas durante a apresentação de 

uma mística sobre Reforma Agrária no Assentamento Moacir Wanderley em 

Quissamã- Sergipe. 
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”[...] Toda morte matada, toda morte morrida, se for vida doada, não é 

morte, é vida” (BOGO, 2002, p. 132). 

Branco: “Representa a paz pela qual lutamos e que somente será 

conquistado quando houver justiça social para todos”. 

2º passo: Um casal entra em cena segurando uma pomba branca e a liberta 

no centro do cenário.  

Verde: “Representa a esperança de vitória a cada latifúndio que foi 

conquistado”. 

3º passo: “um casal entra em cena alegre simbolizando a esperança das 

vitórias e conquistas”.   

Preto: “Representa o nosso luto e a nossa homenagem a todos os 

trabalhadores que tombaram na luta, por uma nova sociedade”.  

4º passo: um trabalhador caracterizado de preto trazendo nas mãos uma 

cruz, simbolizando os mortos, as lágrimas derramadas e fica de joelho 

dentro do mapa (BOGO, 2002, p. 130-133). 

 

No entanto, para Bogo o preto representa mais do que o luto.  Para este, o preto na 

bandeira significa a noite que envolve e protege para fazerem as reuniões e ocupações.  “[...] 

É a lona preta que, como uma taça, representa o universo, e se oferece, depois de armada, de 

boca para baixo, para nos guardar, ao mesmo tempo em que nos aproxima do dia da vitória 

definitiva. É a fumaça que sai das chaminés onde o homem e a mulher aguardam 

respeitosamente o momento de saborearem as refeições. Assim, o casal não está apenas junto 

à bandeira, mas na construção da história que tem o cheiro dos dois sexos” (BOGO, 2002, 

p.130). Em seguida, continuaremos a descrição dos significados dos símbolos para o MST. 

O mapa estará no cenário, contendo terra para que possa receber todos os 

elementos que compõe a bandeira. O mapa do Brasil representa o MST 

organizado nacionalmente e a luta pela reforma agrária que deve chegar a 

todo país. 

5º passo: um casal entra em cena trazendo nas mãos um facão e caminha 

para o centro do mapa ficando de pé sobre o mesmo com o facão erguido 

representando a igualdade de gênero e o facão representa a ferramenta de 

trabalho (BOGO, 2002, p. 133). 

 

 A esse respeito Chaves traz reflexões e aprofundamentos para compreendermos a 

importância que a bandeira tem na vida dos militantes do Movimento, assim como suas 

significações.  A autora escreve que a bandeira tal qual o hino do MST, são considerados 

pelos militantes como “símbolos consagrados”, pois entre eles, “[...] a bandeira do MST 

possui inegável destaque por sua presença perene no cotidiano dos sem-terra, enquanto o 

hino costuma pontuar os momentos especialmente solenes de suas atividades” (2000, p. 80). 

A seguir, Chaves faz uma descrição de como foi utilizada a bandeira e foi entoada uma 
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música que está presente em quase todas as místicas observadas até o presente momento, 

demonstrando importância para os sem-terra que participavam da caminhada denominada 

Marcha Nacional dos sem-terra. 

 

Eu sou a bandeira do Movimento dos Trabalhadores Sem - Terra. O 

vermelho significa o sangue de nossas veias, o sangue derramado por 

aqueles companheiros que tombaram pela luta pela terra; o branco significa 

a paz que buscamos, a paz que ainda não existe e pelo qual nós lutamos, e 

o verde da bandeira significa a produção, significa também todos os 

latifúndios improdutivos que só criam mato, que só criam capim. Preto 

significa o luto pelos que tombaram pela luta contra esse sistema.  O mapa 

em nossa bandeira significa que o Movimento Sem - Terra é um 

movimento Nacional, está organizado em nível de Brasil. 

O homem e a mulher significam a luta da família pela terra, a luta do 

homem, a luta da mulher para conquistar seu pedaço de chão.   

O facão simboliza as ferramentas do trabalho, todas as ferramentas: a foice, 

a enxada, nós estamos representando na bandeira pelo facão. Compor a 

bandeira do Movimento, por ser tudo isso, por esse pano vermelho, branco 

e preto ser tão importante é que eu também exijo respeito por aqueles que 

me carregam.   

O meu lugar é sempre onde todos possam ver, é no mastro, erguida com as 

mãos.  Não osso e não devo ser carregada como qualquer outro pano, 

amarrada na cabeça, na cintura, sendo utilizada como lençol e para sentar 

em cima. Somos todos trabalhadores e somos acima de tudo um 

Movimento, o Movimento Sem-Terra, que é representado por essa 

bandeira, a qual lutaremos para assentar em cada latifúndio desse país. Em 

todo lugar em que haja injustiça lutaremos para que essa bandeira esteja 

cada vez mais e mais alta!...MST...  (CHAVES, 2000, p.80). 

 

 

Chaves escreve que imediatamente após o ato foi cantado o hino do Movimento, tal 

qual aconteceu em todas as místicas que presenciamos. Nesse momento, os alunos levantam, 

colocam a mão no peito e com punhos cerrados, cantam em uníssono.  

 

 

Vem teçamos a nossa liberdade/braços fortes que rasgam o chão/sob a 

sombra de nossa valentia/ desfraldemos a nossa rebeldia/ e plantemos nesta 

terra como irmãos!/ 

Refrão: Vem, lutemos punhos erguidos/nossa força nos leva a edificar/ 

nossa pátria livre e forte/construída com poder popular/ 

Braços erguidos ditemos nossa história/ sufocando com força os 

opressores/ hasteemos a bandeira colorida/despertemos esta pátria 

adormecida/o amanhã pertence a nós trabalhadores!/  

Refrão: Vem, lutemos punhos erguidos/nossa força nos leva a edificar/ 

nossa pátria livre e forte/construída com poder popular/. 
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 Nossa força resgatada pela chama/da esperança no triunfo que 

virá/forjaremos desta luta com certeza/pátria livre operária camponesa/ 

nossa estrela enfim triunfará! 

Refrão: Vem, lutemos punhos erguidos/nossa força nos leva a edificar/ 

nossa pátria livre e forte/construída com poder popular (NOSSO 

HINO/MST). 

 

E ao findar do hino, eles erguem os punhos e gritam 3 vezes: Pátria Livre: Venceremos! 

Observamos durante as místicas que ao entoar o hino, existe toda uma postura 

corporal compartilhada por todos os alunos, como o ficar em pé, em posição se sentido 

militar, os pés fincados no chão como se estivessem enraizados, o punho fechado próximo 

ao coração, olhar fixo como se estivessem hipnotizados, apaixonados. Em alguns, podemos 

ver a emoção da entrega ao ato místico, e em outros a exaltação, em um dos assentados, uma 

veia em seu pescoço se destacava, e percebi claramente o quanto estava envolvido com a 

mística. (Diário de Campo; Carvalho/set. 2013).   

 A esse respeito Bogo explica que cantar o hino é “[...] um momento de louvor à 

bandeira, à história e teimosia de querer ir adiante” (2002, p.131) e completa afirmando que 

por isso que Junto à bandeira, está o hino, “[...] que traduz e palavras significados de luta e 

esperança, a cruz com os panos brancos ou pretos, a lona preta, as ferramentas de trabalho, 

(facão, foice, arrastão) o boné, o jornal” (2002, p.131).Bogo escreve que o maior símbolo é 

do MST é a bandeira, à qual devem respeito e compromisso, haja vista que ela os identifica 

nacionalmente e lhes dá uma marca. Para o autor a bandeira representa uma síntese daquilo 

que foi herdado das organizações e lutas dos camponeses que lhes antecederam, assim como 

representa o que são e o que representam no presente “[...] bem como o sonho que traduz a 

sociedade futura que estamos empenhados em construir. Por isso, ela é passado, presente e futuro de 

um causa que busca a libertação das terras e dos homens (PIZETTA apud BOGO, 2002, p. 8). 

 

cantamos o hino com os punhos fechados, sinal da desobediência à ordem 

imposta pelo latifúndio, onde a propriedade não pode ter mais direito que 

a vida e o trabalho. Este símbolo que sobe o mastro para agitar o mundo, 

olha lá de cima a razão de sua existência embaixo, perfilada, com sua 

identidade, chapéu de palha ou de pano na cabeça, que são adornos desta 

imagem que exala bravura e otimismo (BOGO, 2002. 132).  

 

E para complementar a reflexão sobre a mística o texto abaixo retrata a luta pela terra, 

pela reforma agrária e a visão que o MST tem da sociedade capitalista, “um país onde a terra 

vale outro e os seres humanos, alguns gramas de chumbo moldados em bala que fazem 

sangrar o destino do povo sofredor”, conforme retrata a música. 
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Somos milhões de companheiros e companheiras buscando a libertação da 

terra, de homens e mulheres em um país onde a terra vale ouro e os seres 

humanos, alguns gramas de chumbo moldados em bala que fazem sangrar 

o destino do nosso povo sofredor! Na arte de resistir às tentativas da 

destruição de nossos sonhos, trincheiras da criatividade se revela a rebeldia 

dos poetas e cantadores filhos da terra e da esperança no palco imaginário 

para onde marcham as colunas dos grandes guerreiros e lutadores sem 

terra.  

A terra no seu suspiro nos abençoa e agradece através das nuvens de poeira 

provocadas pelos rígidos pés descalços que seguem destemidos, 

construindo esta grande irmandade de companheiros em busca da 

dignidade perdida. Seguimos cantando. 

Na poesia do cantador se misturam o desejo da terra e dos homens na 

grande sinfonia da esperança que aponta o horizonte e o longe fica perto 

quando se caminha adiante. As cordas movem paixões. O sentimento, as 

pulsações e o sonho de vencer, os corações. Cantar, pois é mais que um 

prazer quando as vozes brotam de forças em movimento que ao som suave 

de belas melodias elevam foices rompendo cercas, retirando morões para 

ver nascer o novo dia. Assim, a terra se converte em causa, a liberdade se 

converte em sonho, o grito forte se converte em guerra e o povo todo segue 

um só caminho na trilha estreita plantando futuro. Que a noite escura da 

dor e da morte passe ligeira, que o som de nossos hinos anime nossas 

consciências e que a luta redima nossa pobreza, que o amanhecer nos 

encontre sorridentes, festejando a nossa liberdade (TERRA 

SERTANEJA). 

 

Descrições de Místicas realizadas pelos alunos egressos do curso de Pedagogia da Terra.  

1)  Mística sobre a Educação do Campo 

Momentos da mística: 

1º momento: a chegada das crianças na escola. 

2º momento: a chegada da professora a escola. 

3º momento: a saudação do professor para com os alunos. 

4º momento: a metodologia do professor, a relação entre este e os alunos.  

Em um primeiro momento as crianças chegam na escola a pé, cansados 

depois de terem percorrido um longo caminho. Ao chegar no portão da 

escola e encontram-no fechado e ficam  do  lado  de  fora  brincando,  

correndo  e  até  mesmo  brigando.  O vigia abre o portão e estes vão para 

sala e continuam a esperar pela professora. 

No 2º momento, quando a professora chega faz a saudação dizendo:  Boa 

tarde,  e  ai fizeram o dever que eu mandei? Algumas crianças respondem 

que não e ela pergunta o porquê. Eles respondem que não fizeram, pois, 

seus pais não sabiam ensinar. Não lhes dando atenção ela diz que eles 

ficarão sem fazer o dever, pois além de aguentá-los todos os dias, vir de 

longe, ainda acha que ela tem a obrigação de fazer o dever de casa? E 

deixando de lado o dever de casa e o fato das crianças não terem 

conseguido fazer sozinhas, começa a lecionar um novo assunto. 
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Tema: A escola tradicional x Escola Moderna 

 

Na mística começamos com uma sala de aula, onde todos estudavam em 

fileiras, cada um com seu material e uma professora que ditava o tempo 

todo e quando algum aluno tentava perguntar alguma coisa era 

interrompido bruscamente sem resposta alguma. Em outro espaço 

tínhamos uma sala de aula onde os educandos sentavam em círculos, uns 

conversando com os outros, falando das experiências vividas dialogando 

com a professora e tirando todas as dúvidas existentes, um local bem 

organizado e com pessoas companheiras buscando sempre contribuir uns 

com os outros. Tudo isso aconteceu num mesmo cenário. 

 

 

Alunos da Escola Tradicional, a professora recusa a princípio, mas com a 

insistência resolve participar da nova escola.  

E neste momento que a escola tradicional é fadada ao fracasso e os 

educandos vão ter novos conhecimentos e o melhor irão poder dá opiniões 

e participar do coletivo Este tipo de mística mostra como às vezes tem 

educadores (as) que nem percebem suas metodologias e acabam 

dificultando o aprendizado. Como podemos perceber a educação é uma 

preocupação constante que leva os assentados a procurarem formas de 

driblar as dificuldades enfrentadas (Comentário dos próprios alunos 

egressos). 

  

Segundo Stédile, “[...] o processo de construção das atividades de educação dentro 

do MST foi se dando a partir da conscientização de seus membros sobre a natureza, a 

necessidade e a importância desse aspecto na vida dos camponeses (1997, p.11)”.  Partindo 

desse processo de “sensibilizar”, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, lutam 

por direitos sociais básicos inerentes ao ser humano, assim como se organiza e mobiliza em 

busca da conquista da terra e da implantação da reforma agrária.  Outra mística descrita pelos 

entrevistados foi referente à dificuldade que estes tinham em permanecer na Universidade. 

Na mística, os alunos deveriam voltar a frequentar as aulas presenciais em 

um determinado tempo, no entanto, ao chegar a época, não houve “acordo” 

por parte dos que possibilitam que estes alunos permaneçam afastados de 

seus assentamentos.   

Os meses foram passando, e nada de acordo. Em um determinado dia, os 

alunos enviaram novamente seus representantes à Unidade responsável, e 

novamente foram deixados à deriva: primeiro, esperaram por horas a fio, 

para então, novamente obterem uma negativa quanto à volta as aulas.  Foi 

decidido por esses alunos que eles precisariam tomar medidas mais 

vigorosas e acamparam no INCRA por dias, até que conseguiram 

novamente conquistar o direito de votar a estudar. 
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A educação para o MST esta intimamente implicada com a conquista da terra e com 

a reforma agrária.  É por meio da educação que o movimento objetiva alcançar seus sonhos, 

como podemos perceber na escrita de Stédile, em que afirma “[...] hoje, temos uma clara 

compreensão de que a Reforma Agrária é um processo muito mais amplo e complexo do que 

a simples distribuição de terra” (1997, p. 11) De acordo com este é necessária a 

democratização da propriedade da terra, mas articulada com um processo de 

desenvolvimento das comunidades assentadas, o que inclui o acesso  necessário  às  

tecnologias  agrícolas  adaptadas  à  realidade  de  cada região, à implementação de 

agroindústrias e à educação capaz de ajudar na construção  de  alternativas  para  este  tipo  

de  desenvolvimento  social  que pretendemos (STÉDILE, 1997, p.11). 

 

A resistência do homem do campo: Agricultura familiar X agronegócio. 

 

Na roça estarão os pequenos agricultores trabalhando. Enquanto nisso 

chegou os latifundiários, tentando acabar com a policultura para implantar 

o agronegócio. De início,  alguns  agricultores  acabam  cedendo.  Outros, 

representados por movimentos sociais resistem, barrando a monocultura e 

persistindo nas suas terras. Depois chegam outras pessoas de vários 

movimentos sociais, erguem suas bandeiras e fazem uma corrente humana. 

Destroem a monocultura e cantam, mostrando assim, força e resistência. 

Cenário: fora da sala de aula, num ambiente característico, de preferência 

no campo.  

Recursos: enxadas, bandeiras dos movimentos, música.  

Personagens: Agricultores e latifundiários. 

 

 

  
Produção do texto sobre a vida de Che Guevara. 

Cenário: Frases das obras de Che Guevara, fotos no local de apresentação, 

flores, folhas e galhos para montar o caminho. 

Ferramentas de trabalho: enxada, foice, facão, etc. 

Será utilizado uma projeção de fotos e leitura do texto sobre a vida de Che 

Guevara. 

Grito de Ordem: Brasil, Cuba, América Central, a luta socialista é 

internacional. 

 

POEMA 

“Vamos, ardoroso profeta da alvorada, por caminhos longínquos e 

desconhecidos, liberar o grande caimão verde que você tanto ama... quando 

soar o primeiro tiro e na virginal surpresa toda a selva despertar, lá, ao seu 

lado, serenos combatentes você nos terá. quando sua voz proclamar para 

os quatro ventos reforma agrária, justiça, pão e liberdade, lá ao seu lado, 
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com sotaque idêntico, você nos terá. E quando o final da batalha para a 

operação de limpeza contra o tirano chegar, lá, ao seu lado, prontos para a 

última batalha, você nos terá... E se o nosso caminho for bloqueado pelo 

ferro, pedimos uma mortalha de lágrimas cubanas para cobrir nossos ossos 

guerrilheiros nos trânsitos para a história da América nada mais”. 

 

Título da música a ser tocada no fundo: Companheiros de Guevara. 

Letra de Ademar Bogo 

 

Se não houver o amanhã/brindaremos o ontem/E saberemos então/onde 

está o horizonte/Aí cantaremos segredos/E todos os medos/serão alegrias, 

veremos, que o passo só cansa/quando não alcança sua rebeldia/E na 

sombra da verdade/estará a liberdade/que a gente queria/Então ouviremos 

da história/o grito de glória/da nossa utopia/E quem ficou sem chegar/sem 

poder andar/estará presente/Grande será nosso espanto/ao ver o encanto/do 

bom comandante chegando na hora certa com a voz desperta/nossa 

rebeldia/companheiros de Guevara/trilhando a estrada/por um novo dia. 

(CD ARTE EM MOVIMENTO) 

 

Encerrada a mística os alunos batem palmas e fazem uso do grito de ordem para dar 

visibilidade e fortalecer o grupo. Bogo elucida que a utopia são fantasias que formulamos e 

corremos atrás para alcançá-las. Os símbolos estão intimamente ligados às fantasias por que 

eles “[...] dão forma aos desejos, incitam empreendimentos, modelam comportamentos, 

provocam êxitos e derrotas” (BOGO, 2002, p. 109). Completa ainda que “[...] os símbolos 

fazem parte da mística porque eles materializam os sentimentos, as vontades, os sonhos e 

criam sua própria linguagem, ultrapassando a realidade do visível” (2002, p.109).   

As fábulas, lendas, fatos históricos e histórias de vida podem ser utilizados para 

estabelecer referências de comportamento, denúncias de maus tratos, direitos negados, lições 

de vida, etc., portanto para o MST os símbolos representam o esforço, a dedicação, o 

trabalho, as angústias e também o sonho, as alegrias que esta luta nos proporciona.  

Nos registros fotográficos, podemos constatar como os alunos do curso de Pedagogia 

da Terra utilizam os símbolos acima descritos, e mais, como utilizam a água, a  terra, plantas,  

folhas  e  troncos  de  árvores,  flores,  pedras,  vasos  e  livros  na  execução  da mística. A 

esse respeito Chaves acrescenta que Feita de símbolos, a exemplo da mística da bandeira, 

seus propósitos são concebidos como plenamente realizados quando, afetando a 

sensibilidade, ela toca a emoção. Por isso a mística sempre é feita de elementos imediatos: 

materiais corriqueiros, fatos correntes, acontecimentos próximos. Ela se compõe do 

eventual, [...] bandeiras, cruz, velas, galhos retorcidos, frutos, flores, enxadas, sandálias 
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havaianas, pratos, pedaços de lona: tudo pode ser material para ela. Poesia é mística, música 

é mística, dança é mística (CHAVES, 2000, p. 84). 

 

Como podemos 

perceber, essa mística 

contém elementos do dia a 

dia dos assentados, seus 

instrumentos e os frutos de 

seu trabalho representado no 

alimento cuidadosamente 

espalhado para embelezar a 

mística, a terra sendo 

cultivada e cultuada dentro 

da imagem  de um sol 

construído de sementes de 

milho triturado, e junto à 

todos estes elementos, estão 

os livros presentes em   

quase  todas as místicas 

realizadas. 

 

Um caminho construído com flores, levando a conquista de direitos fundamentais, 

tais como moradia, alimentação saudável, salário digno, educação de qualidade; a fita 

cortada representa a quebra da hegemonia dominadora do latifúndio, promovendo uma vida 

mais justa para todos aqueles que trabalham.  Nas fotos apresentadas, podemos ver o quanto 

os assentados por meio da mobilização de diversas atitudes pedagógicas, percebem-se do 

modo próprio de representar a vida, de ver a educação enquanto processo primordial na 

formação humana.  Seu modo de vida cultivado e produzido pelo Movimento, “[...] do jeito 

de ser e de viver dos sem Terra, do  jeito  de  produzir  e  reproduzir  vida,  da mística,  dos  

símbolos,  dos  gestos, da  religiosidade,  da arte...” (BENJAMIM;  CALDART, 1999, p. 

57). 

Para Benjamin e Caldart, a escolha dos grãos, as flores e os frutos são resultados do 

trabalho e da vida do homem assentado.  O MST valoriza e busca por meio mística construir 

significados e re (construir) o orgulho de pertencer ao campo. Buscar em suas raízes a 

Fonte: ARQUIVO PESSOAL; CARVALHO, 2010 

Figura 29 - Imagens de uma Mística elaborada no Hall da reitoria da 

Universidade Federal de Sergipe – UFS. 
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construção da vida e da “Pedagogia da Terra”.  Esta Pedagogia germina da união do homem 

com o ser humano, e os autores escrevem que [...] ela é mãe, e se  somos  filhos  e  filhas  da  

terra,  nós  também  somos  terra.  Por  isto  precisamos aprender  a  sabedoria  de  trabalhar  

a  terra,  cuidar  da  vida:  a  vida  Terra  (Gaia),  nossa grande mãe, a nossa vida. (1999, p. 

54). 

  Benjamin; Caldart, (1999) afirmam que o trabalho na terra, que acompanha o dia a 

dia do processo que faz de uma semente uma planta e da planta um alimento, ensina de um 

jeito muito próprio que as coisas não nascem prontas, mas sim que precisam ser cultivadas; 

são as mãos do camponês, do homem do campo, do assentado, que podem lavrar a terra para 

que chegue a produzir o pão. Este também é um jeito de compreender que “[...] o mundo 

esta para ser feito e que a realidade pode ser transformada, desde que se esteja aberto para 

que ela mesma diga a seus sujeitos como fazer isto, assim como a terra vai mostrando ao 

lavrador como precisa ser trabalhada para ser produtiva” (BENJAMIM; CALDART; 1999. 

p. 55). 

Expor emoções, saudades e sentimentos (Lua); um mistério que mexe com os  

sentimentos  das  pessoas  (Nega);  possui  um  sentido  de  reflexão  e valorização das lutas 

sociais, da pessoa humana, dos sentimentos do ser humano e da transformação  da  sociedade  

em  busca  de  justiça  e  igualdade  social  (Chico  Bento); Transmissão de sentimentos e 

protestos (Felina);  Demonstrar algo através de gestos e sentimentos (Maria; Yasmim); a 

mística é um resgate de sentimentos (Sonhadora). Bogo descreve que a mística do MST pode 

ser vista como uma relação entre o abstrato e o concreto. Assim, o abstrato é um pensamento 

“[...] transformado em desejo de ver o concreto realizado. Antecipa aquilo que deverá vir-a-

ser ao mesmo tempo que esta sendo. No abstrato inicialmente não se toca, apenas se sente 

como o vôo de um pássaro que não quer partir” (BOGO, 2008, 220). 
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Feita de palavras de ordem bradadas em uníssono, gestos sincronizados por 

um mesmo ritmo, movimentos cadenciados em uma só direção, a mística 

é palavra e ato, pensamento e emoção. A mística constitui, portanto, uma 

unidade construída por regras que criam uma uniformidade, através da 

cadência sincronizada de palavras e atos que, produzidos conjuntamente, 

modulam um só sentido. A mística esta na bandeira e hino - os símbolos; 

é discurso e poesia – palavra; também dramatização e marcha – ato. Ela é 

a própria efervescência que tudo isso ajuda a criar na reunião. Bandeira, 

hino, discurso, poesia, canto, encenação, caminhada constituem a 

identidade de sem-terra sob a unidade moral do MST e, ao mesmo tempo 

em que conformam-lhe sentido, são como setas que endereçam a potência 

coletiva a um alvo definido pela “luta”. Portanto, a mística constrói a 

unidade moral do MST ao mesmo tempo em que constitui sua unidade de 

propósito. Essa unidade, ciosamente mantida no MST, é considerada 

fundamental: ela é sua força, mas também pode ser sua fraqueza. Porque 

essa unidade, que é celebrada na reunião dos sem-terra e faz a unidade 

moral que constitui o MST como identidade coletiva, nele é vista não só 

como força do Movimento, mas como princípio da Organização. No MST 

unidade se conjuga com disciplina e disciplina tende a se confundir com 

unidade, concebida como uniformidade. Ou seja, a unidade do Movimento 

é tida como indissociável da disciplina na Organização, implicando a 

subordinação hierárquica e o sacrifício da diferença (CHAVES, 2000, p. 

85-86). 

 

 

 

 

 

 

NOTAS FINAIS... 



126 
 

 

NOTAS FINAIS...  

TRADUZINDO EM MÍSTICAS O SILENCIAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

O entrelaçar entre o abstrato e o concreto se faz presente o tempo todo, assim como 

o vivenciar, o expressar, transmitir e resgatar sentimentos que, por meio do corpo alcançam 

a alma.  Bogo afirma que não somos somente força física e razão. Temos sentimentos que 

se confundem e se misturam como: paixão, alegria, tristeza, ódio, raiva, etc., que são próprios 

de cada povo; quiçá de cada indivíduo.  Como disse o filósofo Schiller “[...] o que pensas 

pertence a todos, somente é teu o que sentes”. É certo, porque o pensamento é o reflexo da 

prática e da convivência social, certamente produzido por milhares de relações.  Mas, o 

sentimento é algo particular que se manifesta com maior ou menor intensidade na 

consciência de cada pessoa.  É impossível compreendê-lo, medi-lo e até mesmo descrevê-

lo.  É o mistério, movendo a matéria e a existência, que se cruzam para edificar novos passos. 

A mística, nos escritos de Bogo (2002) faz seus passeios diurnos e noturnos, carregada pelos 

braços do sentimento. 

 Porque estou no mundo vivido, em constante processo de formação, e o mundo  

externo a mim me impregna de vivências que tornar-se-ão parte do meu eu, me permito 

sentir a mística. Assim, este isto inominável até o momento, esta força que me impregna e 

se entrelaça ao meu viver, se torna nominável a mim e posso denomina-la mística. Mística 

do MST.  

Esta mística, pode tanto ter um caráter religioso conforme vimos em Vaz (1992), 

Brüseke e Sell (2006), Betto e Boff (2005) ou um caráter mundano, é profana, é uma mística 

desmistificadora ao se tornar “popular”. A mística elaborada pelo MST, veio comprovar tal 

fato. Ela é um ato que objetiva algo, é uma constante “busca-de”, “fazer-que”, “tornar-se-a”, 

enfim, um ato de vir-a-ser, repleto de simbologias, e, portanto, rico, intrigante, impregnante 

e diverso.  

É diverso por que se volta para múltiplas finalidades.  Tem função de fazer com que 

o assentado se identifique, e a partir desta identificação, se sinta parte e aceite o Movimento 

com suas especificidades, enraizando-os e tornando-os partes de um coletivo. É força que 
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motiva, é p-arte, é pedagógica, é mobilizadora de forças; Neste sentido, compreendo a 

mística desenvolvida pelo MST enquanto um instrumento ritualístico de caráter político-

ideológico que ocorre, principalmente nos acampamentos, encontros, seminários, aulas e 

eventos de natureza aglutinadora de sujeitos, que são instigados a refletirem sobre situações 

e ações que ocorreram e/ou ocorrem, as quais lhes serve enquanto exercício reflexivo, assim 

como na construção de conceitos, definições e tomadas de decisões, com vistas a propor 

ações planejadas objetivando sensibilizar e formar sujeitos sociais aptos a reivindicar 

direitos, assim como, instigá-los ao cumprimento de deveres que estão entrelaçados à 

participação no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 

Paradoxalmente, é força que deve ser cuidadosamente refletida, pois, ao mesmo 

tempo que tem todas as funções acima descritas, também, se assim for direcionada, aliena. 

Não são todos os que pertencem aos Movimentos Sociais que conseguem perceber a força 

da mística, e assim sendo, deixam-se levar, porque a mística arrebata e enleva. Ela domina 

pela força da emoção que jaz dentro de cada ser que quer encontrar seu lugar no mundo.  

Chaves já escrevera em 2000 o que compreendo agora. A unidade de luta, a união, o 

coletivismo, concebidos como fundamental pelos Sem Terra, realiza-se no presente pela 

ideia de nação, mas ultrapassa pela mística que condensa o tempo. A mística ultrapassa 

fronteiras por meio da possibilidade de unir, vencer, conquistar, superar. A mística traz 

esperança aos acampados. Esperança e que conseguirão vencer o tempo no acampamento, 

esperança de que irão conseguir seu lote, de que conseguirá plantar e colher; enfim, a mística 

não tem barreiras, porteiras nem fronteiras, enquanto sentimento de união e de 

companheirismo. 

O envolvimento da Igreja Católica com a luta pela terra e pela reforma agrária, nos 

faz perceber, ainda que incipientes estudos, o surgimento de uma das raízes da mística do 

MST. A leitura e as diversas referências à Frei Betto e Leonardo Boff, por parte dos 

assentados, clareiam à luz do envolvimento da Igreja Católica, sejam estes os Movimentos 

Eclesiais de Base ou a Teologia da Libertação. A mística do MST, e afirmo “do MST” 

porque esta foi incorporada ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tendo 

inclusive, se tornado um pilar deste. 

 Exemplos da relevância da mística do MST para o MST encontramos nos 

documentos analisados, principalmente Bogo, o qual escreveu o opúsculo ‘o vigor da 
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mística’, explicitando passo a passo como esta deve ser elaborado pelos militantes 

assentados, de forma a manter a chama da luta acesa. 

Corroborando com esta afirmação, me volto aos escritos de Chaves, em que autora 

ao analisar a Marcha Nacional dos Sem Terra, e diante disto, presenciando e acompanhando 

as místicas, ela afirmou que a história adquiriu densidade mítica, e que é agora representada 

por uma “vitória dos oprimidos”, em que a noção de luta de classes funde-se com a noção 

cristã de sacrifício e redenção dos fracos. Em seguida, refletimos a mística e a 

espiritualidade, e nesse sentido, o poder da mística dentro de cada um do coletivo dos 

movimentos sociais. 

Concernente à questão levantada durante o processo de pesquisa sobre qual seria o 

conceito de natureza para o MST, novamente deixo que os próprios assentados respondam, 

pois aqui temos a colocação de Ciandrini ao escrever que o MST está em fase de mudança, 

em fase de transição e que os valores ambientais foram congregados ao Movimento 

conforme estes foram se incorporando na sociedade como um todo. Logo no início de nosso 

trabalho, Bispo ao relatar como a mística foi utilizada em sala de aula, escreve que “[...] 

devemos ensinar as crianças, ou seja, aos seres humanos cuidarem da natureza, buscarem 

mecanismo (sic), medidas que protejam o meio ambiente, assim, podemos preservar o 

ecossistema, o habita(sic) dos animais, pássaros, caças, os mares enfim, todo (sic) aquilo que 

existes(sic) no planeta terra, que a segura (sic) a existência humana (BISPO, 2011, In: 

CARVALHO, 2013, p.17). Diante do exposto, compreendemos que o MST tem uma visão 

antropocêntrica da conservação da natureza, em que esta lhes serve como meio de 

sobrevivência, e de onde retiram dela o necessário para se manter. No entanto, é uma visão 

que esta, conforme dito anteriormente, em fase de transição dentro de uma sociedade que 

procura ser sustentável, ou caminhos que culminem com a sustentabilidade.  

Porquanto, com base nas místicas e nas discussões sobre o uso de agrotóxicos, assim 

como observação in lócus, compreendemos que os assentados estão incorporando 

lentamente as questões referentes ao uso sustentável da terra e das nascentes. O assentamento 

Jacaré Curituba, local onde passei mais tempo e conheci mais lotes, me faz compreender o 

quão necessário se faz que os assentados recebam orientação e acompanhamento, 

principalmente nos lotes irrigados pois, o uso incorreto está acarretando processo de 

salinização dos solos.  
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As místicas elaboradas com finalidade de alertar sobre os perigos do uso demasiado 

de agrotóxico, são tão eficientes quanto os estados “místicos” de transitoriedade, que não se 

sustentam por muito tempo. Os estados transitórios de identificação que permite aos 

assentados sentirem-se ‘enraizados’ ao movimento ocorre principalmente quando estão 

acampados, pois nesse momento, há uma maior união entre eles. No entanto, quando 

conseguem seus lotes, a união conquistada se esfacela, ou seja, o sentimento não é 

permanente e ao sair do encantamento provisório proporcionado pela mística, o assentado 

volta ao seu mundo, e aos seus problemas cotidianos. Alguns, se sentem fortalecidos, outros 

não se deixam “tocar”. 

Em relação ao meio ambiente, algumas místicas observadas tiveram a finalidade de 

alertar para os perigos de não se cuidar da terra, no entanto, todas as que foram observadas, 

continham elementos da natureza e do meio ambiente. As plantas que são removidas para se 

elaborar a mística e que, inicialmente havíamos levantado a possibilidade de ser agressão ao 

meio ambiente, pois, observamos que, nos registros fotográficos, estão verdinhas, e poderia 

ter sido cortada apenas para ser utilizada na mística, ou então, pensamos que, mesmo quando 

se objetiva transmitir uma mensagem de cuidados ao meio ambiente e concomitantemente 

se quebram galhos, espalham sementes, então qual a concepção de meio ambiente do 

Movimento MST? Mas, a resposta coletada durante entrevista com as lideranças do MST, 

responsáveis pela coordenação geral da mística foi clara. Segundo as entrevistadas I e D, se 

arranca a planta sim, mas não se corta a raiz, e sim, poda-se cuidadosamente, para que esta 

possa continuar viçosa e servindo a outros seres vivos e outras místicas. As raízes são 

preservadas. As folhas serão espalhadas e se tornarão adubo; Os frutos que já haviam sido 

colhidos serão consumidos ou terão a mesma finalidade das folhas. A água utilizada serviu 

para aguar plantas, ou canteiros próximos do local. Pouco ou quase nada se perdeu.  

Por meio da leitura do relatório de Bispo (2011) e dos questionários e entrevistas, 

nos faz necessário a percepção desta enquanto diversidade de representações e elementos 

socioculturais e ambientais próprios das organizações das classes populares, tal qual assinala 

Silva; Camilo (2010). 

Voltando-nos para a nossa pergunta de pesquisa, respondemos que a mística é um 

instrumento político ideológico que favorece reflexões diversas permitindo aos assentados 

mudanças positivas em relação ao meio ambiente, desde que, o assentado, deixe a mística 

entrar. A mística toca os corações, entusiasma e encoraja aqueles que estão dispostos a 

deixar-se impregnar por ela. Estas se constituem enquanto elementos de formação e reflexão 
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não só para questões do meio ambiente, mas também questões de ordem social, educacional, 

cultural e econômicas. 



131 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

 

 

ADAO, Nilton Manoel Lacerda. A Formação do Ambientalismo no Brasil: Um recorte 

histórico de 1968 a 1988. Revista on line Educação Ambiental em Ação. Disponível em: 

http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=808&class=02 ISSN 1678-0701. 

ANDRADE, Edivânio Santos. Do sentido ético à sobrevivência: a prática ambiental em 

assentamentos rurais do MST no estado de Sergipe. Dissertação (Mestrado em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente). PRODEMA, Universidade Federal de Sergipe. São 

Cristóvão, 2011. 

ALENCAR, Claudiana Nogueira de. BONFIM, Marco Antônio Lima do. A constituição do 

conceito de violência no jogo de linguagem mística do MST-CE. Disponível em: 

http://www.ucs.br/etc/revistas/index. php/antares/article/download/1548/1007. Acessado 

em 18 de outubro de 2012. 

ALONSO, Ângela. COSTA, Valeriano. Por uma Sociologia dos Conflitos Ambientais no 

Brasil. Disponível em: http://www.centrodametropole.org.br/pdf/Angela.pdf Acessado em 

02 de outubro de 2012. 

BARBOSA, Sílvia Maria Costa. BARBOSA, Joaquim Gonçalves. Etnometodologia 

multirreferencial: contribuições teórico-epistemológicas para a formação do professor-

pequisador.  Disponível em:  https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php. 

Revista Educação e Linguagem. Ano 11. N 18. p. 238-256.Julho-dezembro 2008. 

Acessado em 29 de abril de 2012. 

BASTOS, Élide Rugai. A Fenomenologia e as Ciências Sociais: a problemática da 

sociologia do conhecimento. In: Favaretto, Celso F. B.;Veras, Lúcia M.M; Bicudo, Maura 

P. (Org). Epistemologia das Ciências Sociais. São Paulo: EDUC, 1984. (Série Cadernos 

PUC – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, v.19). 

BETTO, Frei. BOFF, Leonardo. Mística e Espiritualidade. 6ª. Ed. Rio de Janeiro: Editora 

Garamond , 2005. 

BIEMEL, Walter. Introdução do Editor Alemão, p.11-17. In: Husserl, Edmund. A ideia da 

Fenomenologia. Textos Filosóficos. Lisboa,Portugal: Editora 70, 1947. 

BINGEMER, Maria Clara Lucchetti. A Experiência do Deus Cristão e Sua Identidade 

Trinitária. In: Bingemer, Maria Clara Lucchetti; Andrade, Paulo Fernando C. de; (Orgs.) O 

Mistério e a História: Ensaios de teologia em homenagem ao Pe. Felix Pastor por ocasião 

dos seus 70 anos. São Paulo: Edições Loyola, 2003. 



132 
 

BISPO, Maria Normélia dos Santos. In: SOARES, Maria José Nascimento; Carvalho, 

Andréa Freire de; Bitencourt, Daniela Venceslau; Almeida, Ronise Nascimento de. 

Prodocência: Relatos de Vivências em Escolas Públicas. São Cristóvão, 2012. Editora UFS 

e Associação Brasileira das Editoras Universitárias.  

BOFF, LEONARDO. MÍSTICA E POLÍTICA: CONTEMPLATIVOS NA LIBERTAÇÃO. DISPONÍVEL 

EM:http://www.cefep.org.br/documentos/textoseartigos/politicaevangelhodsi/misticaepoliti

ca.doc/at_download/file. Acessado em: 20 de outubro de 2012. 

BOFF, Leonardo; BOFF, Clodovis. Da Libertação: o sentido teológico das libertações sócio 

históricas. Ed. Vozes. Petrópolis, 1979. 

BOFF, Leonardo. A águia e a galinha: uma metáfora da condição humana. 29ª. Edição. 

Petrópolis: Ed. Vozes, 1999. 

BOFF, Leonardo. O caminhar da igreja com os oprimidos: do vale das lágrimas à terra 

prometida. Rio de Janeiro: Ed. CODECRI, 1980. 

BOGO, Ademar. Arquitetos de sonhos. São Paulo: Expressão Popular. 2003. 

______. Identidade e luta de Classes. Expressão Popular: São Paulo, 2008. 

______. Lições da Luta pela terra: Salvador: Memorial das Letras, 1999.  

______. O MST e a cultura. Caderno de Formação nº 34, 2000. 

______. O Vigor da Mística. Caderno de cultura. N 02. São Paulo: Expressão Popular, 

2002. 

BOTO, Carlota. A Escola do Homem Novo: entre o Iluminismo e a Revolução Francesa. 

São Paulo: UNESP, 2006. 

BRASIL. Constituição Da República Federativa Do Brasil: promulgada em 5 de outubro 

de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acessado em 10 de 

dezembro de 2012. 

BRASIL. Lei 9795 de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a 

Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm Acessado em 10 de dezembro de 2012. 

BRASIL. Lei 12651 de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 

altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 

11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 

7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; 

e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2012/Lei/L12651.htm Acessado em 12 de dezembro de 2012. 

BRELAZ, Walmir Moura. O antropocentrismo entranhado. Jus Navigandi, Teresina, ano 

10, n. 907, 27 dez.2005. Disponível em:<http://jus.com.br/artigos/7781>. Acessado em19 

novembro de 2013. 

http://jus.com.br/revista/edicoes/2005
http://jus.com.br/revista/edicoes/2005
http://jus.com.br/revista/edicoes/2005/12/27
http://jus.com.br/revista/edicoes/2005/12/27
http://jus.com.br/artigos/7781/o-antropocentrismo-entranhado


133 
 

BRUSEKE, Franz Josef. SELL, Carlos Eduardo. Mística e Sociedade. Universidade do 

Vale de Itajaí. Itajaí. São Paulo: Paulinas. 2006. 

CALDART, Roseli Salete. Educação em Movimento: formação de educadores e 

educadoras no MST. Petrópolis, Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1997. 

_________. Pedagogia do Movimento Sem Terra: escola é mais do que escola. Petrópolis, 

Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 2000. 

CAPRA, FRITJOF. O ponto de mutação. São Paulo: Ed. Pensamento-Cultrix, 1982  

Cartilha do Movimento das Mulheres Camponesas. Disponível em: 

http://www.mmcbrasil.com.br/materiais/publicacoes/cartilha_tbase2007.pdf Acessado em 

18 de outubro de 2012. 

CARVALHO, Edgard de Assis. ALMEIDA, Maria da Conceição de. COELHO, Nelly 

Novaes, et al. Ética, Solidariedade e Complexidade. São Paulo: Ed. Palas Athena, 1998. 

CASTENOU, Antonio M. N. FLORIANI, Dimas; VARGAS, Icléia A. de; DIAS; Janise 

Bruno. Sustentabilidade socioambiental e diálogo de saberes: o Pantanal Mato-grossense 

e seu espaço vernáculo como referência. Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 7, p. 41-67, 

jan./jun. Editora UFPR, 2003. 

CERBONE, David R. Fenomenologia. Tradução de Caesar Souza. Série Pensamento 

Moderno. Petrópolis, Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 2012. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ed. Ática, 2000. 

CHAVES, Christine de Alencar. A Marcha Nacional dos Sem-Terra: Um estudo sobre a 

fabricação do Social. Rio de Janeiro: UFRJ Relume  Dumará, 2000. 

CIANDRINI, Fernanda. A natureza do/no MST. Dissertação de Mestrado – Universidade 

Federal do Rio Grande, Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental: Rio Grande, 

2010. 

CIRIGLIANO, Gustavo F. G. Fenomenologia da Educação. Tradução Isaída Bezerra 

Tisott.  2ª. Ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1972. 

COELHO, Fabiano. “É preciso fazer a mística”: o forjar de uma identidade coletiva Sem 

Terra. Dimensões, vol. 26, 2011, p. 325-349. ISSN: 2179-8869. Disponível em: 

http://www.periodicos.ufes.br/dimensoes/article/download/2597/2093. Acessado em 17 de 

outubro de 2012. 

COELHO, Fabiano. A prática da mística e a luta pela terra no MST. Dissertação 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de Ciências Humanas 

da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Dourados, 2010. Disponível em: 

http://www.ufgd.edu.br/fch/mestrado-história/dissertacoes/dissertacao-de-fabiano-coelho 

Acessado em 21 de outubro de 2012. 

COMILO, Maria Edi da Silva; BRANDÃO, Elias Canuto. Educação Do Campo: A Mística 

Como Pedagogia Dos Gestos No MST. Revista Eletrônica de Educação. Ano III. N06, 

jan./jul. 2010. Disponível em: 



134 
 

http://www.unifil.br/portal/arquivos/publicacoes/paginas/2011/8/371_469_publipg.pdf. 

Acessado em: 22 de outubro de 2012.  

DEAN, Warren. A Ferro e Fogo: história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. 

Tradução Cid Knipel Moreira. 8ª. Reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

DEPRAZ, Natalie. Compreender Husserl. Tradução de Fábio dos Santos.  2ª. Edição. 

Petrópolis, Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2008. 

DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental: Princípios e Práticas. São Paulo: Gaia, 

2003. 

DIEGUES, Antônio Carlos. Desenvolvimento sustentável ou sociedades sustentáveis: da 

crítica dos modelos aos novos paradigmas. In:_____. Ecologia humana e planejamento 

costeiro. 2ª. Ed. São Paulo: NUPAUB/USP, 2001.  

ESMERALDO, Gema Galgani S. L. Lutas de Mulheres Sem Terra para a afirmação de 

novas subjetividades. Disponível em:  www.sbsociologia.com.br/ 2007, grupo de trabalho 

18.  Acessado em 15/09/2013. 

FERNANDES, Bernardo Mançano; GONÇALVES, Carlos Walter. P. Josué de Castro, 

Fome de Justiça. In: Josué de Castro: vida e obra de Bernardo Mançano e Carlos Walter. 

São Paulo: Expressão Popular, 2000. 

FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao 

pensamento de Paulo Freire. Tradução: Kátia de Mello e Silva; Revisão técnica: Benedito 

Eliseu Leite Cintra. São Paulo: Cortez & Moraes, 1979. 

GALEFFI, Dante Augusto.  Prefácio. In: MACEDO, Roberto Sidnei. A Etnopesquisa 

crítica e multirrefencial nas ciências humanas e na educação.  Salvador: EDUFBA. 2000. 

GOHN, MARIA Glória. Teoria dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e 

contemporâneos. São Paulo: Edições Loyola, 2010. 

PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Os (des)caminhos do meio ambiente. 14ª. Edição. 

São Paulo: Ed. Contexto, 2008.  

HIROSE, KIYOMI.A mística na educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra. 15. Congresso de Leitura do Brasil. Disponível em:  http://alb.com.br/arquivo-

morto/edicoes_anteriores/anais15/alfabetica/HiroseKiyomi.htm. Acessado em 20 de 

outubro de 2012. 

HUSSERL, Edmund. A Ideia da Fenomenologia. Tradução de Artur Morão. Textos 

Filosóficos. Portugal: Edições 70 Lda.,1973. 

_________. Investigações Lógicas. Sexta Investigação. (Elementos de uma elucidação 

fenomenológica do Conhecimento). Seleção e tradução de Zeljiko Loparic´; Andréa Maria 

Altino de Campos Loparic´. Ed. Nova Cultural: São Paulo, 2000. 

IANNI, Octávio. Estado e Planejamento Econômico no Brasil. 5ª. Edição, revista e 

atualizada. Rio de Janeiro: Ed. Civilização Brasileira, 1991. 

http://www.unifil.br/portal/arquivos/publicacoes/paginas/2011/8/371_469_publipg.pdf


135 
 

JESUS, Rodrigo M. Leonardo Boff: Antropologia, Ontologia, Cosmologia, Ética e 

Mística. Disponível em: http://www.ecsbdefesa.com.br/fts/Boff.pdf Acessado em: 19 de 

outubro de 2012. 

JESUS, Sônia Meire Santos Azevedo de. Navegar é preciso. Viver é traduzir rumos... 

Rotas do MST. 2003.282F. Tese (Doutorado em Educação) Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte: Natal, 2003. 

KODAMA, GORO. Mal de Minamata no âmbito da cooperação Internacional: 

ajudando a difundir o conhecimento para outros países latino-americanos. Disponível 

em: http://www.jica.go.jp/brazil/portuguese/office/news/2012/20120515.html. Acessado 

por Carvalho em 11/12/2012. 

LAKATOS Eva Maria e MARCONI, M. de A. - Metodologia Cientifica, 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2000. 

LARRÈRE, Catherine; LARRÈRE, Raphaël. Do bom uso da natureza: para uma filosofia 

do meio ambiente. Lisboa: Instituto Piaget, 1997. 

LEANDRO, Rubneuza; AGUIAR, Gildo de. PESSÔA, Ana Cláudia. Et AL. Orgs. Pra 

Soletrar a Liberdade no. 1. Nossos Valores: Reforma Agrária: por um Brasil sem latifúndio! 

Caderno do Educando. Veranópolis, Rio Grande do Sul, 2007. 

LEFF, Enrique. Saber Ambiental: Sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 

Tradução de Lúcia Mathilde Endlich Orth – Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2001. 

LEIS, Héctor Ricardo. Sobre o conceito de interdisciplinaridade. Cadernos de Pesquisa 

Interdisciplinar em Ciências Humanas. ISSN 1678-7730 Nº 73 – FPOLIS, AGOSTO 

2005. Disponível em: http://ppgich.ufsc.br/files/2009/12/TextoCaderno73.pdf. Acessado 

em 14 de outubro de 2012. 

LEMOS, Carolina Teles. Mística feminina: Interfaces entre místicas religiosas e místicas 

seculares.  Horizonte, Belo Horizonte, v. 10, n. 27, p. 804-830, jul./set. 2012 – ISSN 2175-

584. Disponível em: https://docs.google.com/periodicos.pucminas. Acessado em 27 de 

outubro de 2012. 

LIBÂNIO, João Batista. HENGEMÜLE, Edgard.  Mística e Missão do Professor. 

Petrópolis: Vozes, 1997. 

LOPES, José Sérgio Leite. (coordenador); ANTONAZ, Diana; PRADO, Rosane; SILVA, 

Gláucia (orgs.). A ambientalização dos conflitos sociais. Núcleo de Antropologia da 

Política/ UFRJ: Relume Dumará, 2004. 

LUCINI, Marizete. Memória e História na Formação da Identidade Sem Terra no 

Assentamento Conquista na Fronteira. 2007.230f. Tese (Doutorado em Educação) 

Programa de Pós Graduação em Educação Universidade Estadual de Campinas UNICAMP: 

Campinas, 2007. 

MACEDO, Roberto Sidnei. A Etnopesquisa crítica e multirrefencial nas ciências 

humanas e na educação.  Salvador: EDUFBA. 2000. 



136 
 

MANGANARO, Patrizia.  Alteridade, Filosofia Mística: entre a fenomenologia e a 

epistemologia. In. Memorando 6, p. 33 a 24. 2004. Disponível em: 

http://www.fafich.ufmg.br/~memorandum/artigos06/artigo01.pdf. Acessado em 26 de 

novembro de 2012. 

Marcha Nacional da Reforma Agrária. Jornal Online do MST: Leonardo Boff caminha junto 

com militantes Sem Terra. http://www.mst.org.br/node/561 Acessado em 27 de Junho de 

2011. 

MARTINS, João Batista. Contribuições epistemológicas da abordagem 

multirreferencial para a compreensão dos fenômenos educacionais. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n26/n26a06. pdfRev. Bras. Educ. Agosto 2004, n. 26, p. l85 

– 94. Acessado por Carvalho em 29 de abril de 2012. 

MACEDO, Roberto Sidnei. A Etnopesquisa crítica e multirrefencial nas ciências 

humanas e na educação.  Salvador, EDUFBA. 2000. 

MANGANARO, Patrizia. Alteridade, Filosofia Mística: entre a fenomenologia e a 

epistemologia. In: Memorando 6, p. 33 a 24. 2004. Disponível em: 

http://www.fafich.ufmg.br/~memorandum/artigos06/artigo01.pdf. Acessado em 26 de 

novembro de 2012. 

MEDEIROS, Mara Glacenir Lemes de. Natureza e naturezas na construção humana: 

construindo saberes das relações naturais e sociais. In: Revista Ciência e Educação, v.8, 

n1, p. 71-82, 2002. 

MIRANDA, Ary Carvalho de; MOREIRA, Josino Costa; CARVALHO, René de; PERES, 

FREDERICO. Neoliberalismo, uso de agrotóxicos e a Crise da Soberania Alimentar no 

Brasil. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 12, n. 1, Mar.  2007 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232007000100002&lng=en&nrm=iso>. access 

on  12  Nov.  2013.  http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232007000100002. 

MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia. Tomo I, II, III.  São Paulo: Loyola, 2001.  

MORAES, Antônio Carlos Robert. Meio Ambiente e Ciências Humanas. São Paulo: 

Annablume, 2005. 

MORAN, Emílio F. Nós e a Natureza. Uma introdução às relações homem-ambiente. 

Tradução Carlos Szlak. São Paulo: Ed. SENAC, 2008. 

MOREIRA, Daniel Augusto. O Método Fenomenológico na Pesquisa. Ed. Pioneira 

Thomson Learning. São Paulo, 2004. 

MORIN, Edgar. Ciência com Consciência. Tradução Maria D. Alexandre e Maria Alice 

Sampaio Dória. Ed. Revista e modificada pelo autor. 14ª. edição. Rio de Janeiro: Ed. 

Bertrand Brasil, 2010. 

_________. O Método 1. A natureza da natureza. Tradução Maria Gabriela Bragança.  2ª. 

Edição. Porto Alegre: Ed. Publicações Europa-América, 1977. 



137 
 

_________. O Método 1: A natureza da natureza. Tradução Ilana Heineberg. Porto Alegre: 

Sulina, 2008. 

MORISSAWA, Mitsue. A história da Luta pela Terra e o MST. São Paulo: Expressão 

Popular, 2001. 

MOSCOVICI, SERGE. Natureza: para pensar a ecologia. Tradução de Marie Louise 

Trindade Conilh de Beyssac e Regina Mathieu; coordenação da edição brasileira Maria 

Inácia D´Ávila de Tania Barros Maciel. Rio de Janeiro: Ed. Mauad X- Instituto Gaia, 2007.  

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA. 2ª edição Construindo 

o caminho.  São Paulo, 2001. 

NASCIMENTO, Claudemiro Godoy do. MARTINS, Leila Chalub. Pedagogia da mística: 

as experiências do MST.  Disponível 

em:http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/article/viewArticle/128. 

OLIVEIRA, Everaldo de. Pra quebrar o encantamento: a natureza mítica no ensaio de Walter 

Benjamin sobre Goethe. In: Filosofia & Natureza: debates, embates e conexões. Aracaju: 

Ed. UFS, 2008. 

OLIVEIRA, Rosa Maria Rodrigues de. Para uma crítica da razão androcêntrica: Gênero, 

Homerotismo e exclusão da ciência Jurídica. Revista Sequencia, no. 48, P. 41 A 72, 

Jul./2009.  Disponível em: http://egov.ufsc.br Acessado em 19/11/13. 

PACHECO. Fernanda Mallmann. O desenvolvimento Industrial e o impacto no meio 

ambiente. Disponível em: http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=6837. Acessado 

em 01 de dezembro de 2012. 

 

PELOSO, Ranulfo. A força que anima os Militantes. MST.  São Paulo: Expressão Popular, 

1994. 

_______. Trabalho de Base: seleção de roteiros organizados pelo Cepis. São Paulo: 

Expressão Popular, 2012. 

PETEAN, Antônio Carlos Lopes. Preconceito e etnocentrismo nas reflexões de Michel de 

Montaigne e Claude Levi-Strauss. Revista Vozes dos Vales, No. 02, Ano I, UFRJ: 

Publicações Acadêmicas, 10/2012. Disponível em: 

http://www.ufvjm.edu.br/site/revistamultidisciplinar/volume-ii/ Acessado em 19/11/13. 

PRADO, Adélia. Mística e poesia. Revista Magis: Cadernos de fé e cultura. N° 21, 1997  

paginas 1-64. Disponível em: http://www.clfc.puc-rio.br/pdf/fc21.pdf Acessado em: 18 de 

outubro de 2012. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. Projeto Pedagógico Do Curso De 

Pedagogia –UFS, São Cristóvão -SE, 2007. 

RAMOS FILHO, Eraldo da Silva.  A contrarreforma agrária no Brasil no início do século 

XXI. In: Conceição, Alexandrina Luz; Souza, Raimunda Áurea Dias de. (Org.).O capital e 

a ocupação de terra/territórios. São Cristóvão: Editora UFS, 2013. 



138 
 

SAMPAIO, Plínio Arruda. As imagens e as vozes da Despossessão: a Luta pela terra e a 

cultura emergente do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). Disponível 

em:http://www.landless-voices.org/vieira/archive-05 Acessado em 04 de agosto de 2011. 

SANTOS, Antônio Carlos dos. Em torno da ética ambiental. In: Santos, A.C; Becker, E. 

(orgs). Entre o homem e a natureza: abordagens teórico-metodológicas. Porto Alegre: 

Redes, 2012. 

SANTOS, Andréia dos. In: A Natureza e os Seres Vivos. SOARES, Maria José Nascimento; 

Carvalho, Andréa Freire de; Bitencourt, Daniela Venceslau; Almeida, Ronise Nascimento 

de. Prodocência: Relatos de Vivências em Escolas Públicas. São Cristóvão, 2012. Editora 

UFS e Associação Brasileira das Editoras Universitárias.  

SANTOS, Gilberto Aristides dos. Reflexões sobre o Meio Ambiente No Assentamento São 

Roque. In: SOARES, Maria José Nascimento; Carvalho, Andréa Freire de; Bitencourt, 

Daniela Venceslau; Almeida, Ronise Nascimento de. Prodocência: Relatos de Vivências 

em Escolas Públicas. São Cristóvão, 2012. Editora UFS e Associação Brasileira das Editoras 

Universitárias.  

SANTOS, Felipe Alan Souza. PARDO, Maria Benedita Lima. Educação Ambiental: um 

caminho possível. Porto Alegre: Redes, 2011. 

SANTOS, Marli Salete dos; O Meio Ambiente e a Diversidade Cultural. In: SOARES, Maria 

José Nascimento; Carvalho, Andréa Freire de; Bitencourt, Daniela Venceslau; Almeida, 

Ronise Nascimento de. Prodocência: Relatos de Vivências em Escolas Públicas. São 

Cristóvão, 2012. Editora UFS e Associação Brasileira das Editoras Universitárias. 

SANTOS, Milton. A natureza do Espaço. São Paulo: Edups, 2002. 

SANTOS, Ramofly Bicalho dos. O Projeto Político Pedagógico Emancipador e o Ensino 

de História. In: ANPUH – XXV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA - Fortaleza, 

2009. Disponível em: http://anpuh.org/anais/wp-

content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S25.0675.pdf 

SHELLEY, Mary Wollstonecraft Godwin. Frankenstein or the Modern Prometheus.  

Disponível em: http://www.gutenberg.org/files/84/84-h/84-h.htm. Acessado em 20 de julho 

de 2012. 

SILIPRANDI, Emma. Ecofeminismo: Contribuições e Limites para a abordagem de 

políticas ambientais.  In: Agroecol. e Desenv. Rur. Sustent., Porto Alegre, V. 1, n 1, 

Jan/Mar, 2000. Disponível em: 

taquari.emater.tche.br/docs/agroeco/revista/.../11_artigo_ecofemi.pdf. Acessado em 20 de 

agosto de 2012. 

_____. Um olhar ecofeminista sobre as lutas por sustentabilidade no mundo rural (p. 139 – 

152).  In: Agricultura familiar camponesa na construção do futuro. Disponível em: 

http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/brazil/especial/um-olhar-ecofeminista-

sobre-as-lutas-por-sustentabilidade-no-mundo-rural. Acessado em 20 de agosto de 2012 

SILVA, Luis Carlos Soares da; CAMILO, Luana do Nascimento. A MÍSTICA SEM 

TERRA: Espaço de Formação Popular.  Disponível em: 



139 
 

www.agb.org.br/evento/download.php?idTrabalho=3749. Acessado em 10 de novembro de 

2012. 

SOARES, Maria José Nascimento. O Processo Formativo-Educativo dos Trabalhadores 

Rurais do MST/SE: a prática pedagógica dos monitores-professores. 2006. 216f. Tese 

(Doutorado em Educação) Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte: Natal, 2006. 

________O Processo Formativo-Educativo E A Prática Pedagógica No MST/Se. São 

Cristóvão: Ed. UFS; Aracaju: Fundação Oviêdo Teixeira, 2010. 

SOARES, Maria José Nascimento; Carvalho, Andréa Freire de; Bitencourt, Daniela 

Venceslau; Almeida, Ronise Nascimento de. Prodocência: Relatos de Vivências em Escolas 

Públicas. São Cristóvão, 2012. Editora UFS e Associação Brasileira das Editoras 

Universitárias.  

STÉDILE, João Pedro; FERNANDES, Bernardo Mançano. Brava Gente: a trajetória do 

MST e a luta pela terra no Brasil. 1ª reimpressão. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 

2000. 

STOLL, Mark. Rachel Carson´s Silent Spring, a Book that Changed the World. Disponível 

em: http://www.environmentandsociety.org/exhibitions/silent-spring/silent-spring-

exhibition-overview. Acessado em 25 de setembro de 2012.  

THOMPSON, E. P. A miséria da teoria ou um planetário de erros: uma crítica ao 

pensamento de Althusser.  Tradução de Waltensir Dutra.  Rio de Janeiro: Zahar Editores, 

1981. 

UNGER, Nancy Mangabeira. Filosofia e Natureza: Por uma Fenomenologia do Deserto. In: 

SANTOS, Antônio Carlos dos. (Org.) Filosofia e Natureza: Debates, embates & conexões. 

São Cristóvão: EDUFS, 2008. 

VAZ, H. C de Lima. Experiência mística e filosófica na tradição ocidental. São Paulo: ed. 

Loyola, 2000. 

VELASCO, JUAN MARTIN. El Fenômeno Místico en la história e en la actualidad. 

Madri: Trotta, 1999. 

VIEIRA, Luis Carlos. A Mística no MST: um ritual político. Disponível em: 

http://www.encontro2008.rj.anpuh.org/resources/content/anais/1213630966_ARQUIVO_

AMisticanoMST.pdf 

VIEIRA, Maria Leliana. Reflexões Sobre a Prática Pedagógica do Educador do Campo. In: 

SOARES, Maria José Nascimento; Carvalho, Andréa Freire de; Bitencourt, Daniela 

Venceslau; Almeida, Ronise Nascimento de. Prodocência: Relatos de Vivências em Escolas 

Públicas. São Cristóvão, 2012. Editora UFS e Associação Brasileira das Editoras 

Universitárias.  

WALKER, Marli. Representação simbólica e mística do MST na poética de Adriane Rocha. 

Revista de Letras NORTE@MENTOS. Disponível em: 

http://sinop.unemat.br/projetos/revistas_eletronicas/index.php/norteamentos/article/view/7

65/534 Edição 1, ISSN 19838018  2008. Acessado em 24 de abril de 2012. 



140 
 

WEIL, Simone. A condição operária e outros estudos sobre a opressão. Organizado por 

Éclea Bosi. 2ª. São Paulo: Ed. Editora Paz e Terra, 1996. 

 

 

 

 

 

  

 


