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Agradecimentos

Dali hão de ouvir o teu grito de paz,
E não andarás qual cusco sem dono,

Perdido nas terras do imenso Rio Grande,
Perdido e sem terra no imenso Brasil.

(Da música João sem terra – Antônio Gringo). 

Neste momento em que o presente texto ganha uma 
formatação, é importante não perder de vista um du-
plo movimento: o de olhar para o passado, buscando 

extrair da experiência do Acampamento Natalino o máximo 
de elementos construtivos e críticos que possam contribuir 
tanto para os espaços acadêmicos quanto para os espaços de 
educação formal e não formal, assim como olhar para o futu-
ro e, sem ilusões, manter acesa a esperança de que a organi-
zação social pode muito mais do que se imagina. Algumas di-
mensões dessa experiência podem ser melhor dimensionadas 
no tempo presente, quando denúncias das arbitrariedades 
cometidas pelo Estado militarizado são formalizadas, espe-
cialmente pela Comissão da Verdade. Hoje, é possível avaliar 
mais profundamente o que representou a resistência de fa-
mílias sem-terra durante mais de mil dias às arbitrariedades 
do Estado, estabelecidas seja por intermédio das polícias ou 
por intervenção direta do Conselho de Segurança Nacional, 
por meio do major Curió. Seus protagonistas resistiram sob 
condições absolutamente desumanas e somente sobrevie-
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ram porque já eram experimentados em duras lutas, caso 
contrário, não teriam aguentado o tranco, sequer por uma 
semana. Aos acampados do Natalino um reconhecimento es-
pecial. Nem todos seguiram os mesmos caminhos; alguns não 
resistiram às pressões e ameaças. Muitos, no entanto, não só 
resistiram durante o acampamento como continuam dando 
exemplo de persistência e acreditando no poder do coletivo, 
na organização e na democracia. 

Não há como pensar no Acampamento Natalino sem 
rememorar as músicas cantadas, as poesias do saudoso Adão 
Pretto, os discursos inflamados de Pedro Casaldáliga, de An-
gelin Antônio Campignotto, e tantos outros. A presença sem-
pre confortante do padre Arnildo, da irmã Aurélia. Quantas 
são as pessoas que conhecemos porque a Encruzilhada Na-
talino existiu. De todos os momentos partilhados, ficaram 
ensinamentos que carregamos para nossas vidas pessoais, 
profissionais, acadêmicas e políticas. São lembranças de um 
passado muito presente.

Quando um fato passado continua sendo referência no 
presente, é porque contém algo que vai além da normali-
dade. Para além da luta imediata pela conquista da terra, 
ficam, dessa experiência, ensinamentos que apontam para 
possibilidades de mudanças e transformações. São muitas 
as pessoas que alteraram seus modos de ver o mundo após 
visitarem o acampamento: a Encruzilhada possibilitou visu-
alizar contradições e possibilidades. Encruzilhada de sofri-
mento que se fez natalino, traduzida em vida e esperança.

São muitas as pessoas que teriam de ser destacadas 
neste momento. Sintam-se todos agradecidos, mas de modo 
particular, Jacques Alfonsin, pela instigante apresentação, e 
Arnildo Fritzen, pelas proféticas reflexões contidas no posfá-
cio. Que as gerações futuras sintam orgulho dessa experiên-
cia e que ela continue provocando nossa imaginação. 



Apresentação

Jacques Távora Alfonsin*

A construção do direito de acesso à terra, organizada e 
promovida pelo próprio povo pobre sem-terra em En-
cruzilhada Natalino, no Rio Grande do Sul, no início 

da década de 1980, as lições históricas daí decorrentes, não 
só para aquele povo, mas também para todos os movimen-
tos sociais do nosso país, os muitos e positivos efeitos pe-
dagógicos e ético-políticos lá gerados para toda a sociedade 
civil, isso tudo contribui para melhor avaliar a importância 
do livro. 

Telmo Marcon tem um minucioso cuidado ao juntar 
as provas do que diz, são gráficos, fotos, notícias, testemu-
nhos, uma história digna do título escolhido para ela – os 

* Graduado em Direito pela PUCRS. Especializado em Direito Civil pela Unisinos, 
e em Análise Social da Violência pela Ufrgs. Mestre em Direito pela Unisinos, 
onde também atuou como professor na disciplina de Direito Civil. Assessor jurí-
dico de movimentos e organizações populares, entre os quais o MST, e em ONGs 
comprometidas com a defesa dos Direitos Humanos, entre as quais, a ONG 
Acesso, Cidadania e Direitos Humanos de Porto Alegre. Procurador do estado 
do Rio Grande do Sul aposentado. Publicações: O acesso à terra como conteúdo 
de direitos humanos fundamentais à alimentação e à moradia (2003), Das le-
galidades injustas às (i)legalidades justas: estudos sobre direitos humanos, sua 
defesa por assessoria jurídica popular em favor de vítimas do descumprimento 
da função social da propriedade (2013), entre outras obras.
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movimentos sociais populares podem ser, sim, educadores. 
No Acampamento Natalino, reconhecidamente uma das 
sementes mais fecundas do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais sem Terra (MST), isso ficou provado de forma in-
questionável. 

Esses movimentos educam pelo exemplo de coragem 
e determinação presentes num punhado de gente conside-
rada inferior, ignorante, desprezada e excluída por grande 
parte da sociedade, enfrentando poderes da opressão res-
ponsáveis pela pobreza e até pela miséria do povo ali acam-
pado, coincidentemente em uma encruzilhada. Esse, como 
se sabe, é um lugar que impõe uma opção por um deter-
minado caminho. As alternativas, nesse caso, reduziam-se 
ao caminho da resignação com a injustiça historicamente 
sofrida pelo povo sem-terra ou ao da vitória sobre ela. Os/as 
acampados/as escolheram o segundo, e venceram. 

Educam pelo testemunho de perseverança mantida 
durante toda a defesa daquele lugar, como outras histórias 
na América Latina e no Brasil o fizeram, que o atestem 
Montesinos e Bartolomé de las Casas, Zumbi e Sepé Tia-
raju, entre muitos/as outros/as heróis e heroínas do nosso 
continente e do nosso país. Ressuscitaram ali, virtualmen-
te, a circulação da sua palavra e do seu sangue, em defesa 
da vida e da dignidade do povo pobre sem-terra.

Educam pela formação paciente de um discernimento 
crítico, presente na maioria das lideranças e dos/das acam-
pados/as, vítimas de preconceitos arraigados contra tudo o 
que cheire a protesto contra a “ordem” e a “segurança”, con-
tra maquinações, enganos, mentiras, injúrias, difamações, 
calúnias, humilhações e manobras divisionistas tentadas 
pela elite latifundiária do país, pela mídia conservadora e 
cúmplice, e até por parte de autoridades eclesiásticas. 
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Educam pelo doloroso e exigente processo de cons-
cientização dos/das sem-terra, que alcançaram identificar 
as causas dos seus males, as injustiças, as inconstitucio-
nais e ilegais desproporções de poder e força, permanen-
temente reproduzidos em nosso país por grandes grupos 
econômicos nacionais e internacionais, tornados imunes a 
qualquer responsabilização civil ou criminal pelo fato de 
os seus meios de opressão e repressão se esconderem sem-
pre sob expressões abstratas do tipo mercado, liberdade de 
iniciativa, crescimento econômico, imposições do progresso, 
agronegócio exportador, etc.

Educam pela disposição de suportar, com extremo sa-
crifício, um cerco prolongado e violento, imposto pela di-
tadura da época, dotado de poder militar disfarçado com 
promessas sedutoras de acesso de todos/as outras terras 
para quem abandonasse o acampamento, e de severíssima 
repressão aos/às que não aderissem ao convite enganador. 
Aos/às quantos/as que cederam a essa tentação, restou a 
frustração do retorno envergonhado por causa da armadi-
lha de que foram vítimas. Aos/às quantos/as que resistiram, 
a satisfação de ver suas reivindicações lhes garantir terra 
aqui mesmo no estado e, ainda, servir de alavanca histórica 
em defesa da reforma agrária.

Educam principalmente pela fé no poder da sua pró-
pria organização coletiva. Para alguns/mas dos/das acam-
pados/as, isso refletia um modo de revelar um povo de Deus 
disposto a partir em busca da própria libertação, rumo à 
“terra prometida”, como se lê na Bíblia; para outros/as, um 
brio inspirado em ideal fraterno de solidariedade, dever de 
amizade e compaixão.

A sucessão de inclemências naturais (frio, chuva, 
doen ças) e as impostas pelos poderes econômico-político-
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-militares de então (restrições ao direito de ir e vir, infiltra-
ção espiã, disseminação de intrigas e boatos divisionistas, 
restrições de visitas e possíveis apoios a alianças, agressões 
físicas e morais, entre outras violações de direito) caíram, 
desapiedadamente, sobre esse povo. A mídia daquela época, 
como, em grande parte, ainda o faz hoje, escalou conhecidos 
“formadores de opinião” (Rogério Mendelski, por exemplo, 
um dos mais conhecidos), para ferir o povo acampado da 
maneira mais insidiosa, manipuladora e sórdida, atingin-
do a sua honra e sua dignidade, estendendo sobre ele um 
espesso véu de suspeitas, inclusive de práticas criminosas. 

O certo é que, em Natalino, isso tudo criou uma for-
te indignação ética nos/as sem-terra, capaz de inverter as 
costumeiras acusações assacadas contra eles/elas, como de 
não passarem de baderneiros, vagabundos, aproveitadores, 
criminosos, infratores da lei. Provaram que essa interpre-
tação foi muitas vezes infiel à verdadeira justiça, pela enor-
me desigualdade entre os pesos que coloca nos pratos da 
balança do poder público, aí incluído o Judiciário, poucas 
exceções à parte, quando estão em causa direitos patrimo-
niais de grandes proprietários de terra, em conflito com 
direitos humanos fundamentais de gente pobre vítima da 
fome e da falta de teto. À extrema velocidade empregada 
no socorro aos primeiros corresponde a lerdeza com que se 
reconhece e garante os segundos. 

Sobre as grandes diferenças de opinião e comporta-
mento das pessoas afetadas direta ou indiretamente pelo 
acampamento, o livro do Telmo retrata quem se opunha e 
quem apoiava o grupo, identificando inclusive o perfil ideo-
lógico inspirador de cada um desses lados. Duas presenças, 
especialmente, o livro destaca como característica principal 
dessa forte oposição. A do padre Arnildo, em defesa dos/das 



Os movimentos sociais como educadores: contribuições políticas e pedagógicas do Acampamento Natalino     –    13

sem-terra e a de Curió, empenhado não só em desmantelar 
o acampamento, como em eliminar qualquer efeito simbó-
lico e encorajador da reforma agrária e de outros protestos 
contra o regime militar de então. 

Do padre Arnildo, do padre Schio, das irmãs Aurélia e 
Carminha, e de grande parte dos/das sem-terra, a história 
sublinha uma fidelidade evangélica da espécie, sugerida e 
vivenciada pela teologia da libertação, uma poderosa for-
ça de inspiração, surgida na época, para “tirar os pobres 
da cruz”, proclamando a urgência de todas as igrejas reto-
marem o exemplo de Jesus Cristo, crucificado e morto pelo 
mesmo tipo de poder econômico, político e jurídico ainda 
hoje “vestido de cordeiro”, como o Curió tentava fazer-se 
passar. 

Essa figura patética refletiu – sob ordem explícita da 
ditadura e conivência do governo do estado da época –, com 
o apoio dos latifundiários, da maior parte da mídia e da 
cumplicidade consciente ou mesmo ingênua de alguns bis-
pos – toda a violenta metodologia do regime militar contra 
quem ousasse contestá-lo. Ele tentou de tudo para desman-
char o acampamento e desmoralizar quem apoiasse aquele 
sinal de inconformidade e rebeldia, que a cada dia fez cres-
cer, no Brasil e em todo o mundo, a repercussão dos ideais 
de defesa da vida, da liberdade, do direito de acesso à terra 
e da reforma agrária, tudo previsto de maneira hipócrita 
até em uma lei (o Estatuto da Terra), promulgada pela pró-
pria ditadura, a Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. 

Primeiro, ele tentou se passar como o mediador da 
ida para uma terra muito maior e melhor (Lucas do Rio 
Verde, no Mato Grosso), que acabou, para grande parte  
do/das seduzidos/as, em frustração dolorosa. Depois, à me-
dida que a resistência dos/das acampados/as aumentava, 
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indo contra suas propostas e exigindo terra aqui mesmo, no 
Rio Grande do Sul, o caráter verdadeiramente repressivo 
da sua missão se revelou. Este livro descreve o quão duras 
e violadoras dos direitos humanos foram as providências 
por ele executadas. 

Ao lado de toda essa repressão ignominiosa, todavia, 
um número expressivo de apoios solidários ao povo acampa-
do brotou de todas as partes do Brasil e do mundo: Igrejas 
(por intermédio do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs), 
ONGs de defesa dos direitos humanos, como o Movimen-
to de Justiça e Direitos Humanos, representado por Jair 
Krischke e Omar Ferri, bispos, como Dom Tomás Balduino, 
Pedro Casaldáliga, Moacyr Grechi e Alano Pena, pastorais, 
como a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e comunidades 
eclesiais de base (CEBs), sindicatos e outros movimentos 
sociais populares, romarias e outros eventos, todos fortale-
ciam o ânimo perseverante dos/das sem-terra.

Até que, em vez de acabar com o Acampamento Nata-
lino, o de Curió é que foi obrigado a ir embora, no dia 31 de 
agosto de 1981. Ele levantou aquela parafernália toda, que 
havia sido montada para enxotar os/as sem-terra em um 
mês, como ele previa, e amargou uma acachapante derrota, 
foi batido em todas as frentes, desde a militar até a política, 
a ideológica e a religiosa. Foi servir à ditadura em outros 
estados, deixando um comunicado de azedo ataque a quem 
apoiou o acampamento, especialmente para a Igreja Católi-
ca, que chamou os/as acampados/as de “irmãos”. Certamen-
te, guarda rancor de, até hoje, continuar ouvindo que “em 
terra de quero-quero, curió não canta”.

Livre dessa presença opressora e nociva, a organi-
zação coletiva do acampamento iniciou outro êxodo, não 
forçada pela injustiça social motivadora da sua reunião de 
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protesto e em defesa de direitos, mas, sim, pela adesão a 
uma proposta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), de sair da beira da estrada e se estabelecer provi-
soriamente em área próxima, adquirida pela CNBB (Nova 
Ronda Alta). Lá, depois de um novo governo no estado (Jair 
Soares) ser eleito, várias outras terras foram adquiridas 
e distribuídas às famílias remanescentes da Encruzilhada 
Natalino. 

Atribui-se a Francis Bacon o dito: a história é filha do 
tempo e não da autoridade. Passados tantos anos desde a 
criação desse acampamento, das muitas agressões físicas e 
morais sofridas pelo povo pobre lá reunido, sobrou apenas, 
para quem as praticou e apoiou, a vergonha humilhante do 
fracasso em preservar a injustiça social motivadora daque-
la reunião de povo. Para os/as sem-terra, o gozo merecido 
do melhor fruto da justiça, essa frondosa árvore por eles/
elas próprios/as plantada, crescida e garantida para vive-
rem em paz e tranquilidade à sua sombra, sobre terra tam-
bém libertada. 

Os gregos distinguiam, na passagem do tempo, uma 
dimensão quantitativa, denominada chronos (daí a ori-
gem da palavra cronologia), meramente sequencial, e ou-
tra qualitativa, denominada kairós, aquela em que, nesse 
transcurso, um fato, um acontecimento, por sua relevância 
e significação, deve ser lembrado no futuro, como marco de 
uma história exemplar. O livro do Telmo é um bom exemplo 
disso. Não é possível, portanto, ler este livro sem se emo-
cionar.

 



Introdução: reflexões 
teórico-epistêmicas e 

metodológicas 

Quem pretende se aproximar do próprio 
passado soterrado deve agir como o homem 

que escava. Antes de tudo, não deve temer 
voltar sempre ao mesmo fato, espalhá-lo 

como se espalha a terra, revolvê-lo como se 
revolve o solo... (Benjamin, 1994b, p. 239).

P
roduzida inicialmente como dissertação de mestrado, 
defendida no Programa de Pós-Graduação em Histó-
ria da Universidade de Brasília, a pesquisa sobre o 

acampamento de agricultores sem-terra da Encruzilhada 
Natalino (1980-1983) foi publicada em forma de livro pela 
editora da Universidade de Passo Fundo (Marcon, 1997). 
Esgotada a edição, colocaram-se três possibilidades: reedi-
tar no mesmo formato, não reeditar e reestruturar o texto. 
A escolha incidiu sobre a terceira opção, apoiada em algu-
mas justificativas: a) as leituras realizadas desde a elabora-
ção da dissertação permitem uma ampliação da abordagem 
do tema; b) a relevância e o papel desse movimento social 
que continua sendo um marco fundamental na história dos 
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movimentos sociais desde a década de 1980, especialmente 
dos Trabalhadores Sem Terra, na luta por reforma agrária, 
políticas agrícolas sustentáveis e democracia; c) a possi-
bilidade de analisar o movimento da perspectiva educati-
va e político-pedagógica; d) o ato realizado pela Comissão 
da Anistia do Ministério da Justiça, no dia 13 de junho de 
2014, em Ronda Alta (Brasil, 2014), que teve como objeto o 
julgamento dos requerimentos de anistia política do padre 
Arnildo Fritzen e dos acampados Angelin Antônio Campig-
notto, Zolmir Antônio Calegari, Inês Calegari, Ivete Vieira, 
Maria Salete Campigotto e Miguel Gonçalves Vieira. Esses 
argumentos justificaram a proposta de levar adiante o pro-
jeto de reescrever a história do acampamento do ponto de 
vista de sua contribuição política e educativa.

É muito apropriado para essa introdução recuperar o 
fragmento de Walter Benjamin que está na epígrafe acima. 
Não ter medo de voltar aos fatos e removê-los em busca de 
novos significados, coloca-se como desafio a qualquer pes-
quisador. Isso não significa que a pesquisa realizada inicial-
mente perdeu sentido. Ao contrário, ela revela potenciali-
dades que superam as barreiras temporais. A novidade não 
está nas fontes de pesquisa, mas nas ferramentas teórico-
-epistemológicas e políticas que foram sendo agregadas às 
experiências de pesquisa desenvolvidas desde a conclusão 
do mestrado e que permitem novos olhares sobre o mesmo 
fato. Além disso, novas pesquisas sobre o papel do Conse-
lho de Segurança Nacional e a atuação do major Curió, co-
ordenador da intervenção militar-federal no acampamen-
to, ajudam a dimensionar a relevância do acampamento 
naquele contexto, bem como entender melhor os temores 
dos agentes da segurança nacional em relação aos rumos e 
desdobramentos do movimento. É esse o contexto de fundo 
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que justifica esse esforço hermenêutico de reinterpretação 
do fato.

Ao revisitar o Acampamento Natalino,1 mais de três 
décadas depois da sua constituição, não há como descon-
siderar minha trajetória pessoal e as experiências de pes-
quisas construídas após o mestrado. Desde a sua elabo-
ração (1987-1989), foram desenvolvidas outras pesquisas 
e incorporadas novas leituras e discussões que permitem 
ampliar a visão sobre o campo da pesquisa nas ciências 
humanas e sociais e também sobre o acampamento. As in-
vestigações desenvolvidas desde o ingresso na Universida-
de de Passo Fundo, em 1990, de modo especial no grupo de 
pesquisa Cultura e Religiosidade Popular, possibilitaram 
aprofundar questões epistêmicas e metodológicas sobre te-
mas envolvendo cultura e religiosidade popular, mais par-
ticularmente, dentro do projeto de pesquisa que coordenei 
sobre história e cultura Kaingang. Das pesquisas sobre os 
Kaingang, foram produzidos e publicados vários artigos e 
capítulos de livros, e também um livro (Marcon, 1994). No 
final da década de 1980 e início da década de 1990, ainda 
eram tímidas as políticas de pesquisa na Universidade de 
Passo Fundo, embora houvesse incentivo para a qualifica-
ção e titulação docente por meio de cursos de mestrado e 
doutorado. 

Foi nesse contexto que o grupo de pesquisa Cultura 
e Religiosidade Popular desenvolveu suas atividades no 

1 Sobre o acampamento da Encruzilhada Natalino existem duas obras que tratam 
de forma mais ampla sua trajetória, desde a origem até o assentamento definiti-
vo: o livro com depoimentos, organizado por Laerte Dorneles Méliga e Maria do 
Carmo Janson, Encruzilhada Natalino: depoimentos (1982); e o livro de Telmo 
Marcon, Acampamento Natalino: história da luta pela reforma agrária (1997). 
Existem pesquisas que tomam o acampamento como objeto de pesquisa, mas 
aprofundam temas, questões e problemas específicos.



Os movimentos sociais como educadores: contribuições políticas e pedagógicas do Acampamento Natalino     –    19

Instituto de Teologia e Pastoral (Itepa),2 com sede em Pas-
so Fundo, embora a maioria dos pesquisadores estivessem 
vinculados à Universidade de Passo Fundo, especialmente 
ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e à Faculdade 
de Educação. 

Qual a contribuição desse grupo na formação de pes-
quisadores e no desenvolvimento de pesquisas? De um 
modo geral, pode-se dizer que foram duas: as discussões 
epistêmicas, teóricas e metodológicas, e uma aproximação 
com os grupos socioculturais e econômicos subalternizados, 
historicamente excluídos (negros, indígenas e caboclos), 
que passaram a fazer parte das pesquisas, especialmente 
na perspectiva história, cultura e religiosidade popular.

Pautando uma crítica ao discurso da neutralidade 
científica, grupos historicamente silenciados foram investi-
gados em vários projetos específicos. Walter Benjamin não 
era um autor de referência das discussões naquele contex-
to, mas um olhar retrospectivo permite compreender como 
suas reflexões contribuem para um estranhamento herme-
nêutico, condição necessária para dar voz às experiências 
dos grupos historicamente silenciados (1994a, p. 222-232). 
Esse movimento foi ocorrendo por meio de um duplo proces-
so: a valorização do passado e, ao mesmo tempo, a formu-
lação de interrogações a partir do tempo presente. Ao ana-
lisar a obra Angelus novus de Klee, Benjamin fala de um 
anjo que faz um enorme esforço para olhar o passado, mas 
é impelido a voltar-se ao futuro. Não há como dar visibili-
dade às experiências culturais e religiosas tanto do passado 

2 O Itepa foi criado em 1982, e iniciou suas atividades acadêmicas em 1983, um 
período de fortes mobilizações sociais na região de Passo Fundo. Uma das ra-
zões que justificaram sua criação foi para conhecer melhor a realidade das dio-
ceses de Passo Fundo, Vacaria, Frederico Westphalen, Chapecó e Erechim. Por 
isso, primou desde o princípio pela pesquisa e pela práxis pedagógica.



20    –    Telmo Marcon 

quanto do presente sem um enfrentamento dos discursos 
lineares calcados nos conceitos de progresso e desenvolvi-
mento. Nessa mesma perspectiva, pode-se ver o capítulo de 
Santos (2008a, p. 51-92) sobre a queda do Angelus novus. E, 
ainda, uma crítica instigante aos conceitos de progresso e 
desenvolvimento é feita por Wallerstein (2006).

Não faltam pessoas e instituições interessadas em 
silenciar o passado, especialmente aquelas experiências 
construídas por grupos sociais excluídos, como a do Acam-
pamento Natalino. A insistência em dar visibilidade a esse 
movimento social não tem nenhum caráter saudosista. Ao 
contrário, por ter sido uma experiência profunda e signifi-
cativa, continua a provocar interrogações. A procura pelas 
razões que mobilizaram pessoas e coletivos naquele contex-
to histórico é um desafio permanente posto a qualquer pes-
quisador. O risco, diz Benjamin, é “entregar-se às classes 
dominantes, como seu instrumento”. Como diz o autor, o 
papel privilegiado do historiador é de poder, em cada época, 
“arrancar a tradição ao conformismo, que quer apoderar-se 
dela. [...] O dom de despertar no passado as centelhas da 
esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido 
de que também os mortos não estarão em segurança se o 
inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer” 
(1994a, p. 224-225, tese 6). Nessa mesma linha de refle-
xão, pode-se pensar nas contribuições de Hannah Arendt, 
especialmente na obra Entre o passado e o futuro. O títu-
lo do livro não é nada inocente, visto que entre o passado 
e o futuro está o tempo presente, no qual se desenvolvem 
as ações, as tomadas de decisões e a efetivação da política. 
Arendt retoma, no prefácio da obra, uma parábola de Kafka 
que fala do tempo presente que tem dois adversários: 
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O primeiro acossa-o por trás, da origem. O segundo bloqueia-
-lhe o caminho à frente. Ele luta com ambos. Na verdade, o 
primeiro ajuda-o na luta contra o segundo, pois quer empurrá-
-lo para frente, e, do mesmo modo, o segundo o auxilia na luta 
contra o primeiro, uma vez que o empurra para trás. Mas isso 
é assim teoricamente. Pois não há ali apenas os dois adversá-
rios, mas também ele mesmo, e quem sabe realmente de suas 
intenções? Seu sonho, porém, é em alguma ocasião, num mo-
mento imprevisto – e isso exigiria uma noite mais escurado que 
jamais o foi nenhuma noite –, saltar fora da linha de combate 
e ser alçado, por conta de sua experiência e luta, à posição de 
juiz sobre os adversários que lutam entre si (Kafka 1946 apud 
Arendt, 1992, p. 33).

Longe de uma linearidade temporal, Arendt, assim 
como Benjamin, busca elementos para fundamentar uma 
compreensão de tempo na qual se cruzam diferentes tem-
poralidades. O tempo presente ganha, nesse contexto, um 
papel destacado, porque ele sofre pressão tanto do futuro 
quanto do passado, abrindo-se como possibilidade para in-
terrogar os dois. Nessa mesma perspectiva, pode-se pensar 
na proposição de Santos, quando ele trata da “racionalida-
de cosmopolita” que exige a “expansão do presente e a con-
tração do futuro”. Só assim, diz o autor, 

[...] será possível criar o espaço necessário para conhecer e va-
lorizar a inesgotável experiência social que está em curso no 
mundo de hoje. Por outras palavras, só assim será possível evi-
tar o gigantesco desperdício da experiência que sofremos hoje 
em dia (2008b, p. 95).

A experiência do Acampamento Natalino não pode 
ser desperdiçada. É esse o esforço que se pretende realizar. 
A pesquisa desenvolvida há três décadas sobre o Acampa-
mento Natalino representou um avanço importante na mi-
nha trajetória, especialmente do ponto de vista empírico. 
Ela ajudou a superar uma concepção determinista de his-
tória, incorporada de modo acrítico que atribuía à classe 
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dominante um poder total sobre os rumos da história. Sem 
desconsiderar o papel e o poder das classes dominantes, o 
Acampamento Natalino trouxe ao cenário político outros 
sujeitos. A emergência dos acampados como protagonistas 
de uma história relevante, tanto no período em que ocor-
reu quanto nos desdobramentos sequentes, especialmente 
para os movimentos sociais que lutam pela reforma agrária, 
obriga a pensar no papel desses atores sociais. 

De invisíveis, conforme Santos (2008b, p. 93-135) e 
Arroyo (2012), vão assumindo a identidade de sem-terra. 
Enquanto movimento social, os sem-terra entram para a 
história por sua capacidade de resistir a todas as adversi-
dades que se interpuseram, especialmente a repressão re-
sultante da intervenção militar-federal. Da condição de ex-
cluídos, tornam-se lideranças marcantes. Desconstruíram 
discursos produzidos e usados por governos para legitimar 
a condição de opressão e anonimato, bem como para man-
ter a estrutura fundiária. O cotidiano do acampamento, 
marcado por incertezas, mas também por esperanças, cons-
tituiu-se um espaço extremamente rico de aprendizagens. 
Até o próprio major Curió, exímio desarticulador de movi-
mentos sociais, reconheceu que aprendeu muito no Natali-
no: “[...] foi uma experiência muito grande para mim”, em 
entrevista ao Boletim Sem Terra (n. 33, nov. 1983, p. 15). 
Todos esses elementos dão condições para fundamentar a 
tese de que os movimentos sociais, de modo particular o 
do Natalino, têm um grande potencial político-pedagógico 
e educativo.

As aprendizagens que tive com os acampados, assim 
como a pesquisa sobre o Acampamento Natalino, ajudaram-
-me no aprofundamento da compreensão de que a história 
pode ser vista e escrita de diferentes lugares. A história 
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vista do ponto de vista dos sem-terra trouxe um conjunto 
de implicações epistêmicas e políticas. Toma-se aqui a de-
finição de epistemologia dada por Santos e Meneses como 
sendo: 

[...] toda a noção ou ideia, refletida ou não, sobre as condições 
do que conta como conhecimento válido. É por via do conheci-
mento válido que uma dada experiência social se torna inten-
cional e inteligível. Não há, pois, conhecimentos sem práticas 
e atores sociais. E como umas e outras não existem senão no 
interior de relações sociais, diferentes tipos de relações sociais 
podem dar origem a diferentes epistemologias (2010, p. 15). 

O que significa validar o conhecimento em relação ao 
acampamento Natalino? Como tornar essa experiência in-
teligível em todas suas dimensões e potencialidades?

O desenvolvimento da pesquisa parte do pressuposto 
de que não existe neutralidade científica e nem epistemo-
logia sem pressupostos políticos. Essa compreensão indi-
ca que os posicionamentos jamais são neutros. No entanto, 
há diferença entre a neutralidade acadêmica e atividade 
militante. Mesmo estando imbricadas, investigação e mi-
litância possuem dinâmicas específicas, e quando deixam 
de existir é porque uma delas dominou a outra. O mundo 
acadêmico é permanentemente desafiado a formular ques-
tões que não são as mesmas que os militantes fazem a par-
tir de suas práticas. Formular problemas do ponto de vista 
acadêmico e fundamentar críticas qualificadas são desafios 
permanentes para qualquer pesquisa. O intelectual orgâni-
co, na acepção de Gramsci (1985), reduz a distância entre 
essas duas dimensões da ação, mas não a faz desaparecer 
totalmente. O trabalho militante tem de afirmar o que está 
posto pelos movimentos e organizações sociais, sob o risco 
de não ser mais militante. Uma discussão nessa linha foi 
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feita em um texto elaborado por Balbinot, Benincá e Mar-
con (2009). 

A experiência de investigação sobre o acampamento 
deu condições para fundamentar uma perspectiva político-
-epistemológica que se estendeu para outras pesquisas com 
grupos sociocultural e economicamente excluídos, como 
a história, a cultura e a religiosidade Kaingang (Marcon, 
1994) e a cultura cabocla (Marcon, 2003), realizada para o 
curso de doutorado, dentro do Programa de Pós-Graduação 
em História Social na Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. No doutorado, foi possível aprofundar uma crí-
tica ao estruturalismo economicista, especialmente a Louis 
Althusser (1985). Essa crítica foi sendo construída com a 
leitura de vários autores, especialmente Benjamin (1994a) 
e Thompson (1981). No texto sobre o conceito de história, 
Benjamin faz uma crítica ao materialismo mecanicista uti-
lizando-se da analogia do fantoche, manipulador de todos 
os movimentos da história: 

Conhecemos a história de um autômato construído de tal modo 
que podia responder a cada lance de um jogador de xadrez com 
um contralance, que lhe assegurava a vitória. Um fantoche 
vestido à turca, com um narguilé na boca, sentava-se diante 
do tabuleiro, colocado numa grande mesa. Um sistema de es-
pelhos criava a ilusão de que a mesa era totalmente visível em 
todos os seus pormenores. Na realidade um anão corcunda se 
escondia nela, um mestre no xadrez, que dirigia com cordéis 
a mão do fantoche. Podemos imaginar uma contrapartida fi-
losófica desse mecanismo. O fantoche chamado materialismo 
histórico ganhará sempre. Ele pode enfrentar qualquer desafio, 
desde que toma a seu serviço a teologia. Hoje, ela é reconheci-
damente pequena e feia e não ousa mostrar-se (1994a, p. 222).

Essas reflexões de Benjamin contribuem para rom-
per com os determinismos históricos, além de fundamentar 
uma perspectiva crítica sobre a complexidade dos fatos his-
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tóricos. A história não é resultante de movimentos mecâni-
cos previamente programados. Determinismos estruturais 
e economicistas podem ser superados com a incorporação 
das experiências dos sujeitos. No campo da sociologia, es-
sas discussões foram feitas por vários autores, entre os 
quais podem ser citados Simmel (2006), Elias (1994) e Du-
bet (1994). De modo geral, esses autores contribuem para 
pensar que a história e a sociedade não são resultantes da 
ação de indivíduos isoladamente nem de estruturas sociais. 
Críticos das teorias funcionalistas e estruturalistas, eles 
propõem conceitos – interação, figuração e experiência – 
como constituidores dos processos sociais. Esses autores 
utilizam metáforas, como a do jogo, da dança ou da música, 
para fundamentar a tese de que, mesmo existindo regras, 
elas não determinam o curso posterior dos eventos.

Simmel (2006) ajuda a pensar a relação indivíduo 
e sociedade, assim como os processos de socialização. Na 
obra Questões fundamentais de sociologia, ele questiona as 
pretensões de cientificidade da sociologia, especialmente 
no final do século XIX e início do século XX. Argumenta que 
a sociologia não se enquadra em uma concepção de ciência 
no sentido stricto e, em razão disso, afirma que: 

[...] o conhecimento precisa ser compreendido segundo um prin-
cípio estrutural totalmente diferente, segundo um princípio 
que, partindo do complexo de fenômenos que aparentemente 
constitui uma unidade, dele retire um grande número de varia-
dos objetos de conhecimento específicos – com especificidades 
que não impeçam o reconhecimento desses objetos de maneira 
definitiva e unitária (Simmel, 2006, p. 13). 

Em outras palavras, os fenômenos sociais aparente-
mente simples e uniformes são muito complexos. A socie-
dade não é um conceito abstrato e estático, ao contrário, 
é dinâmica e construída historicamente: “[...] os indivídu-
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os estão ligados uns aos outros pela influência mútua que 
exercem entre si e pela determinação recíproca que exer-
cem uns sobre os outros” (2006, p. 17). Simmel introduz o 
conceito de sociação, em contraposição ao conceito de socia-
lização formulado por Durkheim. O conceito de sociação é 
importante porque dá condições para pensar o indivíduo e 
suas intervenções sociais e coletivas, ou seja, não se deixa 
de ser indivíduo, mesmo envolvido em uma ação coletiva. 
Para ele, a sociação transforma:

[...] a mera agregação isolada dos indivíduos em determinadas 
formas de estar com outro e de ser para o outro que pertencem 
ao conceito geral de interação. A sociação é, portanto, a for-
ma (que se realiza de inúmeras maneiras distintas) na qual os 
indivíduos, em razão dos seus interesses – sensoriais, ideais, 
momentâneos, duradouros, conscientes, inconscientes, movi-
dos pela causalidade ou teleologicamente determinados –, se 
desenvolvem conjuntamente em direção a uma unidade no seio 
da qual esses interesses se realizam. Esses interesses, sejam 
eles sensoriais, ideais, momentâneos, duradouros, conscientes, 
inconscientes, casuais ou teleológicos, formam a base da socie-
dade humana (Simmel, 2006, p. 61).

Elias (1994) também tem como preocupação a relação 
entre indivíduo e sociedade, e busca compreender como o 
indivíduo se constitui enquanto ser individual e social. Ao 
criticar o funcionalismo e o estruturalismo, o primeiro por 
acentuar em demasia o caráter funcional do indivíduo, e o 
segundo por superestimar as estruturas em detrimento dos 
indivíduos, Ellias propõe pensar o indivíduo e a sociedade 
constituindo-se dialeticamente. Expressa esse movimento 
por meio da metáfora do jogo. Por mais que um jogo seja 
previamente organizado e planejado, com regras preesta-
belecidas, ele ganha dinamicidade no próprio desenrolar, e 
muitas jogadas, não planejadas, acabam sendo executadas. 
Para o autor, indivíduo e sociedade se constituem por in-
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termédio das relações que constroem, e que não estão pre-
viamente dadas, denominando esse processo de construção 
dialética de configuração. O conceito de configuração, se-
gundo Elias:

[...] foi introduzido exatamente porque expressa mais clara 
e inequivocamente o que chamamos sociedade que os atuais 
instrumentos conceituais da sociologia, não sendo nem uma 
abstração de atributos de indivíduos que existem sem uma so-
ciedade, nem um sistema ou totalidade para além dos indiví-
duos, mas a rede de interdependências por eles formada (1994, 
p. 249). 

A contribuição de François Dubet para essa introdu-
ção está no conceito de experiência, que seria uma: 

noção que designa as condutas individuais e coletivas domi-
nadas pela heterogeneidade de seus princípios constitutivos, e 
pela atividade dos indivíduos que devem construir o sentido 
de suas práticas no próprio seio desta heterogeneidade (1994, 
p. 15). 

Mesmo reconhecendo o caráter ambíguo e as impre-
cisões desse conceito, diz Dubet que ele serve “para desig-
nar as condutas sociais” que incidem sobre “movimentos 
sociais, a juventude, a imigração e a escola”. As condutas 
não são “redutíveis nem a papéis nem à prossecução estra-
tégica de interesses” (1994, p. 15). Em relação ao conceito 
de experiência, ele apresenta três características: a hetero-
geneidade dos princípios culturais que organizam as con-
dutas, a distância subjetiva que os indivíduos mantém em 
relação ao sistema e a construção da experiência coletiva 
que “substituiu a noção de alienação no centro da análi-
se sociológica” (1994, p. 15-17). O Acampamento Natalino 
constitui-se em uma experiência como movimento social, 
mas contém no seu interior um conjunto de experiências 
pessoais extremamente ricas. 
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Outra importante contribuição vem da área da his-
tória, com Edward Thompson, de modo especial o conceito 
de experiência. Na obra A miséria da teoria ou um plane-
tário de erros (1981), ele formula uma crítica radical ao de-
terminismo estruturalista de Althusser, especialmente no 
capítulo denominado “termo ausente: experiência”. Qual a 
fundamentação dessa crítica? Thompson diz que Althusser 
partiu de pressupostos abstratos sobre os quais deduziu 
outros conceitos. Ao menosprezar a empiria, acabou produ-
zindo conceitos vazios de conteúdo e significado. O conceito 
de experiência não é um simples empirismo, ao contrário, 
Thompson insiste na tese de que é um conceito denso e per-
passado de significados, valores, normas, comportamentos 
e rituais que dão sentido às ações dos sujeitos, individual 
e coletivamente. A respeito desse conceito faz as seguintes 
considerações:

E quanto à experiência fomos levados a reexaminar todos es-
ses sistemas densos, complexos e elaborados pelos quais a vida 
familiar e social é estruturada e a consciência social encontra 
realização e expressão (sistemas que o próprio rigor da discipli-
na em Ricardo ou no Marx de O CAPITAL, visa excluir): paren-
tesco, costumes, as regras visíveis e invisíveis da regulação so-
cial, hegemonia e deferência, formas simbólicas de dominação 
e resistência, fé religiosa e impulsos milenaristas, maneiras, 
leis, instituições e ideologias - tudo o que, em sua totalidade, 
compreende a 'genética' de todo o processo histórico, sistemas 
que reúnem todos, num certo ponto, na experiência humana 
comum, que exerce ela própria (como experiências de classe 
peculiares) sua expressão sobre o conjunto (1981, p. 189).

O conceito de experiência tem, portanto, uma centra-
lidade na concepção de história e de cultura na tradição 
da nova esquerda inglesa, que agrega vários pesquisado-
res, entre os quais o próprio Thompson (1981, 1987, 1989, 
1991, 1998), Raymond Williams (1969, 1979, 2011), Stuart 
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Hall (1984, 2003), Georg Rudé (1989) e Richard Hoggart 
(1973). Esses pesquisadores mantiveram vínculos orgâni-
cos com movimentos e organizações sociais, especialmente 
operários. Eles fundamentaram a tese de que os modos de 
produção, as estruturas e as classes sociais são construções 
históricas, ou seja, não são conceitos abstratos. Os sujeitos, 
por meio de suas ações, configuram determinadas formas 
de organização social, política e econômica, ou seja, as dis-
tintas configurações sociais resultam de embates, conflitos 
e resistências. A história é, nesse sentido, uma arena de 
disputas permanentes. É nesse contexto que Thompson faz 
referência, conforme citação acima, da genética dos pro-
cessos históricos, ou seja, os fenômenos sociais não são da-
dos, mas resultantes de construções sociais e históricas. O 
Acampamento Natalino é uma experiência que resulta de 
embates históricos e sua gestação está profundamente ar-
ticulada aos processos contraditórios do modo de produção 
capitalista. 

O processo de investigação sobre o Acampamento Na-
talino ofereceu condições para aprofundar um compromisso 
político-acadêmico que interferiu profundamente na com-
preensão de mundo, que se refletiu em investigações pos-
teriores, assim como na fundamentação crítica à sociedade, 
à ciência e ao conhecimento hegemônico. O fortalecimento 
desse compromisso político-pedagógico deu condições para 
o reconhecimento e a valorização das experiências constru-
ídas por grupos populares e movimentos sociais, tendo sem-
pre o cuidado (vigilância, segundo Bachelard, 1996) para 
não idolatrá-los. Partilho da tese de que setores do mundo 
acadêmico, amparados em discursos pseudocientíficos, des-
denham e menosprezam as classes populares e seus mo-
dos de vida. Esses discursos são os mesmos que intentam 
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transformar instituições educativas e centros de pesquisa 
em prestadores de serviço para interesses corporativos 
e privados, com graves consequências sociais e culturais. 
Essa crítica não decorre de uma visão preconceituosa ou re-
ducionista de ciência. A crítica incide naquilo que Boaven-
tura de Sousa Santos denomina “razão arrogante” e a sua 
onipotência. Dentro dessa lógica, (Santos, 2008b, p. 93-135) 
não há espaço para as experiências construídas por grupos, 
movimentos e organizações marginalizadas e excluídas 
econômica, política, social e culturalmente. A perspectiva 
aqui adotada parte do pressuposto de que movimentos e 
organizações sociais populares carregam potencialidades 
político-educativas que dão condições para repensar criti-
camente a ciência, os limites da educação formal, os refe-
renciais metodológicos e epistêmicos, bem como os desafios 
para as diferentes áreas do conhecimento.

O revigoramento da educação formal, em todos os ní-
veis e modalidades, passa, em grande parte, por um diálogo 
profundo e qualificado com as experiências de educação 
construídas para além dos espaços formais. As institui-
ções educativas formais são, nesse contexto, desafiadas a 
olharem para essas experiências potencializadoras de uma 
educação crítico-transformadora, na perspectiva apontada 
por Maria da Glória Gohn (1995, 2010). O reconhecimen-
to do potencial educativo dos movimentos sociais não de-
riva de nenhuma perspectiva romântica, segundo a qual o 
popular é concebido como genuíno e portador de verdades 
que necessitam ser preservadas ou valorizadas, conforme 
apontam pesquisas realizadas por Burke (1995). Parte-se 
do pressuposto, conforme reflexões de Hall (1984, 2003), de 
que o popular não se constitui de modo isolado do contexto 
e das relações com os demais grupos e classes sociais, ou 



Os movimentos sociais como educadores: contribuições políticas e pedagógicas do Acampamento Natalino     –    31

seja, não existe uma cultura popular genuína, nem descon-
textualizada. 

Por mais diversificadas que sejam as práticas e ex-
periências populares, essas carregam potencialidades que 
exigem do mundo acadêmico um duplo movimento: inter-
locuções efetivas que levem à reformulação de pressupos-
tos teóricos e epistêmicos a fim de abarcar a pluralidade 
de experiências, ou seja, efetivar a tradução proposta por 
Santos (2008b, p. 123), conforme veremos a seguir, e, ao 
mesmo tempo, questionamentos sobre as posturas dogmá-
ticas assumidas pela própria academia. Os movimentos e 
organizações sociais populares podem contribuir para a 
constituição de novos parâmetros que permitam olhar cri-
ticamente para o passado e dele resgatar as experiências 
silenciadas e, concomitantemente, ampliar os horizontes 
do tempo presente com novas perspectivas e possibilidades. 
Na contramão dos discursos deterministas, especialmente 
os apregoados por ideólogos neoliberais, movimentos e or-
ganizações populares reavivam constantemente possibili-
dades utópicas.

O Acampamento Natalino tem uma trajetória muito 
peculiar em relação a outros movimentos, tanto do cam-
po quanto da cidade. Constitui-se, como define Benjamin 
(1994a, p. 222-232), em uma experiência única. Emergiu 
em um contexto muito peculiar de crise da ditadura militar, 
no final dos anos 1970, e recolocou em pauta a redemocra-
tização política e a reforma agrária no Rio Grande do Sul e 
também no restante do país. O movimento contribuiu para 
desnudar contradições históricas da estrutura fundiária, 
especialmente a formação do latifúndio. Ao mesmo tem-
po, evidenciou as contradições presentes nas políticas de 
colonização desenvolvidas pelos governos militares, espe-
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cialmente na década de 1970, e os projetos de colonização 
organizados em áreas de fronteira agrária no centro-oeste e 
norte do país. Por tudo isso, ele foi protagonista não apenas 
em relação às reivindicações, mas também de um conjunto 
de pressupostos metodológicos tanto na sua organização in-
terna quanto nas relações com organizações e movimentos 
da sociedade civil.

O movimento construiu relações fundamentais com a 
sociedade civil, condição para sua sobrevivência, e sofreu 
a repressão da sociedade política, no sentido gramsciano. 
Portelli sistematiza em poucas palavras o que Gramsci 
compreende por sociedade civil: “o conjunto dos organis-
mos vulgarmente ditos privados e corresponde à função de 
hegemonia que o grupo dominante exerce em toda a socie-
dade” (1987, p. 22). A posição hegemônica desses organis-
mos não significa que tenham um domínio total. Ao contrá-
rio, o acampamento foi revelando como as organizações e 
instituições atuaram de modo contraditório. Importantes 
setores da sociedade posicionaram-se criticamente às pro-
postas apresentadas pelos governos estadual e federal de 
emprego ou colonização em outros estados. Organizações 
sindicais, comunidades eclesiais de base, a CPT, operários, 
professores, trabalhadores rurais reivindicavam participa-
ção política, melhoria de salários, redemocratização e justi-
ça social. As contradições mais profundas se explicitam nas 
organizações, especialmente na Igreja Católica. Setores 
vinculados à teologia da libertação participaram ativamen-
te nos rumos do acampamento. Tudo isso evidenciou que 
é no âmbito da sociedade civil que se travam as disputas 
pela conquista e manutenção da hegemonia. De outro modo, 
na sociedade política, para Gramsci, segundo Portelli (1987,  
p. 30-32), ocorre a dominação, ou seja, ela desempenha um 
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papel explícito de coerção, que é própria da função do Es-
tado. As várias iniciativas do Estado, visando à desestru-
turação do movimento, só não se efetivaram por causa da 
articulação e do apoio obtido de setores da sociedade civil. 
Nesse sentido, pode-se dizer que a sociedade civil foi, no 
contexto do acampamento, mais consequente em termos de 
resistência do que a ação policial-militar. 

Algumas características assumidas pelo acampamen-
to são próprias do início dos anos de 1980, quando da crise 
de legitimidade dos governos militares e do avanço de orga-
nizações e movimentos no âmbito da sociedade civil na luta 
pela democratização. Essa crise de legitimidade favoreceu 
a articulação dos acampados com os amplos setores da so-
ciedade civil que faziam oposição à ditadura militar e ti-
nham como horizonte a redemocratização. Sua constituição 
e seu desenvolvimento provocaram muitas polêmicas e inú-
meras crises em organizações e instituições sociais. Contri-
buiu, ainda, de forma intensa na explicitação de posições 
pretensamente neutras de setores religiosos e igrejas, de 
modo especial a Católica, que foi forçada a se posicionar 
em defesa dos oprimidos e marginalizados. Nesse proces-
so muito tenso, alguns assumiram a defesa dos acampados, 
enquanto outros mantiveram suas posições pró regime mi-
litar e combateram os acampados e seus apoiadores. Esse 
mesmo processo ocorreu nos partidos políticos, nos sindi-
catos e na imprensa. Diante desse fato, portanto, não ha-
via como permanecer neutro. A necessidade de objetivar os 
posicionamentos políticos gerou crises. Uma crise pode ser 
interpretada de modo negativo, mas também em uma pers-
pectiva dialética, o que implica em evidenciar os limites, 
mas, também, as possibilidades. Parece ser essa a perspec-
tiva de Arendt quando discute o conceito de crise:



34    –    Telmo Marcon 

Uma crise nos obriga a voltar às questões mesmas e exige res-
postas novas ou velhas, mas de qualquer modo julgamentos 
diretos. Uma crise só pode se tornar desastre quando respon-
demos a ela com juízos pré-formados, isto é, com preconceitos. 
Uma atitude dessas não apenas aguça a crise como nos priva 
da experiência da realidade e da oportunidade por ela propor-
cionada à reflexão (1992, p. 223).

As crises provocadas pelo acampamento geraram 
respostas novas que produziram reflexões e mudanças de 
atitudes em pessoas, instituições e organizações, ou seja, 
desencadearam processos educativos transformadores. No 
entanto, forças e organizações conservadoras persistiram 
em seus velhos preconceitos, de que os acampados estavam 
sendo manipulados e de que não havia condições para as-
sentá-los no próprio estado devido à inexistência de terra 
para fins de reforma agrária. Mais do que isso, o discurso 
em defesa da propriedade privada da terra sobrepôs-se à 
qualquer função social. Para os representantes desses se-
tores, qualquer discussão sobre a propriedade privada da 
terra resultaria em instabilidade social e política (Benincá, 
1987).

A emergência de movimentos e organizações sociais 
na década de 1980 colocou em pauta um leque muito am-
plo de reivindicações, com metodologias e táticas visando 
alcançar seus objetivos. Alguns assumem posturas trans-
formadoras, mas outros são conservadores. Maria da Gló-
ria Gohn, há anos, vem mapeando os movimentos sociais, 
classificando-os em: a) questões urbanas; b) meio ambiente; 
aspectos identitários (gêneros, etnia e gerações); c) direitos 
sociais; questões da forma; d) relações de trabalho; e) ques-
tões religiosas; f) movimentos sociais rurais; g) setor de 
comunicações; h) movimentos sociais globais (1995, 2003, 
2010). 
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Da mesma forma, Boaventura de Sousa Santos contri-
bui com várias pesquisas sobre movimentos sociais, entre 
elas: O Fórum Social Mundial (2005a), As vozes do mundo 
(2009a) e Semear outras soluções: os caminhos da biodiver-
sidade e dos conhecimentos rivais (2005b). Percorrendo ca-
minhos próprios, esses e outros autores fazem referência a 
uma pluralidade de organizações e movimentos sociais que 
se organizam em torno de problemas e questões muito dis-
tintos, todos, porém, lutando por transformações. 

O movimento social popular3 que se constituiu na 
Encruzilhada Natalino é parte desse conjunto de experi-
ências que se multiplicam pelo mundo. Ele assumiu uma 
postura crítica e transformadora em várias dimensões, es-
pecialmente em relação à estrutura fundiária. Contestou 
as representações dominantes que diziam ser o movimento 
o causador dos problemas fundiários, visto que antes dele 
esses problemas não existiam. Teve força política para ex-
plicitar que os sem-terra apenas contribuíram para dar 
visibilidade aos problemas existentes, ou seja, não foram 
eles que concentraram a propriedade da terra e forçaram 
milhares de brasileiros a migrarem em busca de condições 
de sobrevivência na cidade, em outras regiões do país e 
também no Paraguai.4 Tudo isso dimensiona as implicações 
que o acampamento teve. 

Ao desvendar os problemas existentes, os movimentos 
sociais provocam crises que ganham distintas configura-
ções e intensidades. No decorrer da história, os movimentos 

3 Entende-se que nem todos os movimentos sociais assumem posturas transfor-
madoras na sociedade. Muitos deles são de natureza conservadora. Os movi-
mentos sociais populares assumem compromissos transformadores e emancipa-
tórios.

4 Conforme pesquisas de Wagner (1990, p. 9), a estimativa é de que em torno de 
350 mil brasileiros compraram terras ou foram trabalhar no Paraguai. 
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sociais populares foram tratados por setores dominantes, 
tanto da academia quanto fora dela, preconceituosamente. 
Foram enquadrados como desordeiros a partir dos referen-
ciais epistêmicos dominantes, postura que legitimou ações 
violentas e, na maioria dos casos, de extermínio. Essa pos-
tura é resultante, segundo Santos, da razão arrogante que 
considera verdade a posição hegemônica. Ao discutir a “mo-
nocultura do saber e do rigor do saber”, diz que esse pen-
samento transformou a “ciência moderna e da alta cultura 
em critérios únicos de verdade e de qualidade” (2008b, p. 
102). As experiências que fugiram desses parâmetros foram 
classificadas como não científicas.

Buscando dar conta de uma nova compreensão sobre 
os significados que os movimentos sociais populares têm 
em relação aos contextos socioeconômicos e políticos, San-
tos, introduz o conceito de tradução. Para ele, a “[...] tra-
dução é o procedimento que permite criar inteligibilidade 
recíproca entre as experiências do mundo, tanto as dispo-
níveis como as possíveis, reveladas pela sociologia das au-
sências e a sociologia das emergências” (2008b, p. 123-124). 
Dentro desse horizonte hermenêutico, os significados não 
estão dados a priori, ou seja, exigem uma capacidade críti-
ca de tradução das potencialidades dos movimentos sociais 
buscando extrair elementos políticos, metodológicos e edu-
cativos. A negação dessas potencialidades exclui qualquer 
possibilidade de tradução.

A tese que se pretende fundamentar no presente livro 
é a de que os movimentos sociais populares possuem expe-
riências educativas relevantes, que não se limitam às práti-
cas endógenas, mas se estendem à sociedade como um todo. 
Eles forjam espaços novos que questionam perspectivas po-
líticas, sociais e epistemológicas hegemônicas e, ao mesmo 
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tempo, abrem novas possibilidades para pensar, conforme 
Santos e Menezes (2010), os problemas e as possíveis solu-
ções de outros pontos de vista, ou seja, da perspectiva de 
uma epistemologia do sul, que possibilita a inclusão de su-
jeitos e experiências que foram, historicamente, silenciados 
e, ao mesmo tempo, produzir um olhar propositivo sobre 
trajetórias construídas em diferentes embates. De acordo 
com Santos (2009b), a riqueza de experiências não pode ser 
desperdiçada, ou seja, elas precisam ganhar visibilidade e 
força emancipatória de transformação. Inúmeros pesqui-
sadores que trabalham com movimentos sociais populares 
ajudam a ver o quanto é possível aprender, pessoal e coleti-
vamente, com essas experiências.

Diante dos problemas expostos pelos movimentos so-
ciais, como o investigador deve se posicionar política, episte-
mológica, teórica e metodologicamente? Em primeiro lugar, 
não há possibilidade de uma posição neutra. Em segundo, 
ele não é um militante no sentido específico. Em razão dis-
so, precisa buscar argumentos e bases teóricas e empíri-
cas que sustentem suas posições e seus argumentos, dando 
condições para traduzir os alcances e limites dos próprios 
movimentos. Um envolvimento militante, afetivo e emocio-
nal com os sujeitos da pesquisa torna-se problemático na 
medida em que o pesquisador perde a capacidade analítica 
dos processos mais amplos e das contradições existentes 
nos próprios movimentos. Contudo, o envolvimento cria a 
possibilidade do aprendizado de dinâmicas internas com as 
situações vividas no cotidiano, que, com o passar do tempo, 
são relegadas a um segundo plano ou, mesmo, esquecidas. 
O cotidiano de um movimento social é sempre muito rico 
em todas as dimensões e nos detalhes. Pretende-se explo-
rar ao máximo essa riqueza no decorrer dos capítulos.
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O fato de ter participado de alguns momentos impor-
tantes da história do Acampamento Natalino, e vivido si-
tuações de muita tensão, poderia comprometer um olhar 
mais isento. Há um esforço para que isso não ocorra, embo-
ra se tenha consciência de que essa é uma história que pre-
cisa ser continuamente escrita e narrada, conforme propõe 
Benjamin no texto O narrador (1994c, 197-221), e que tem 
um lugar a partir do qual ela foi interpretada e escrita. O 
envolvimento político e emocional com os sem-terra contri-
buiu positivamente para uma compreensão dos sonhos, das 
angústias e das expectativas dos envolvidos. A relevância 
desse olhar sensível foi sintetizada de modo lapidário por 
Caldart: 

Não se consegue interpretar um sonho se não se sonha um 
pouco junto com ele; não se consegue entender a lógica de um 
símbolo, se não se aceita e respeita essa lógica; não se consegue 
compreender a fundo um movimento social, se não se vive um 
pouco de suas razões e sentimentos (1987, p. 13).5 

Entre as várias razões que me levaram a estudar o 
acampamento da Encruzilhada Natalino, destaca-se a ne-
cessidade de dar visibilidade a essa experiência por tudo 
que ela significou naquele contexto bem como para os des-
dobramentos futuros na luta pela reforma agrária. A me-
mória precisa ser reavivada permanentemente. Ampliando 
a noção de Pierre Norá (1993), quando discute os lugares 
da memória, pode-se dizer que a publicação desta pesquisa 
constitui-se, também, em um lugar de memória. Isso não 

5 Nessa mesma perspectiva, Francisco de Oliveira, na sua pesquisa sobre o Nor-
deste, afirma que: “Este trabalho foi escrito sob o signo da paixão: paixão de 
Orieta, do Nordeste, paixão dos operários, trabalhadores e camponeses do 
nordeste. Paixão no mais amplo sentido. Paixão no sentido de Gramsci: o de 
colocar-se em uma posição e, mediante essa colocação e por causa dela, tentar 
entender uma tragédia. O processo social que se procura entender não é um 
objeto de investigação: é uma causa, uma paixão” (Oliveira, 1987, P. 13).
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significa que a memória seja preservada de modo fixo e con-
sensual. Ela é, como bem destaca Alistair Thomson (1997, 
1998), “um campo de batalha”. Por isso, a persistência de 
setores dominantes para que as memórias dos sem-terra, 
assim como as de perseguidos, torturados e mortos durante 
a ditadura militar, sejam silenciadas. No âmbito dos pró-
prios movimentos sociais, no caso brasileiro de modo es-
pecial nas décadas de 1980 e 1990, a ocorrência de muitas 
ações contribuiu para dar mais destaque ao tempo presente 
do que ao passado. Os confrontos dos sem-terra com a po-
lícia, a partir de 1985, no Rio Grande do Sul, por exemplo, 
tenderam a ofuscar as experiências anteriores. 

O desafio da pesquisa sobre o acampamento é de 
como dar conta, dialeticamente, das práticas cotidianas ar-
ticuladas com as contradições histórico-estruturais. A dia-
lética é, aqui, entendida como um esforço para trabalhar 
com as contradições e os conflitos tanto em sentido micro 
quanto em processos macro. Nos espaços micro ocorreram 
efetivamente as relações pessoais, os conflitos em razão de 
desentendimentos, as práticas de solidariedade, especial-
mente nas questões alimentares, o desafio de abrigo das 
intempéries, de saúde, ou seja, as relações interpessoais 
construídas cotidianamente durante os três anos de exis-
tência do acampamento. Essas relações confrontam-se per-
manentemente com os processos macro, sobretudo de en-
frentamento aos órgãos governamentais e repressivos do 
Estado, especialmente os órgãos de segurança nacional. É 
por intermédio desses embates que ocorrem avanços, mas 
também retrocessos e impasses. A consciência dos envol-
vidos, bem como das entidades solidárias foram ganhan-
do maturidade e configuração. A dialética não pode, nesse 
sentido, ser pensada como movimento genérico abstrato, 
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peculiar aos grandes processos. Ela efetiva-se em todos os 
momentos em que se confrontam propostas, ideias, proje-
tos, sonhos e desejos. Por meio dessas práticas asseguradas 
cotidianamente é que vão sendo explicitadas as grandes e 
profundas contradições em relação à propriedade privada 
da terra, aos projetos de colonização, aos mecanismos de 
desestruturação de movimentos sociais no campo, aos limi-
tes do modelo de desenvolvimento socioeconômico e político 
implantado durante os governos militares. 

A sobrevivência do movimento diante da repressão, 
tanto do governo estadual quanto federal, em suas diversas 
frentes de ação, especialmente com a intervenção militar-
-federal, somente foi possível devido à forma como ele con-
seguiu se organizar internamente e se articular com dife-
rentes setores organizados da sociedade civil. Dois pontos 
confluíram para essa identificação: a redemocratização do 
país e o desejo de justiça social. A legitimidade das reivin-
dicações, condição para a cidadania, deu condições para a 
ampliação do apoio. Evidentemente que outros fatores in-
ternos foram decisivos, entre os quais, a metodologia da 
CPT. 

Esta pesquisa tenta compreender o acampamento 
em um contexto mais amplo de relações sociais e políticas. 
Tentando dar conta desse desafio, este livro está estrutura-
do em quatro capítulos. O primeiro contextualiza a região 
em que eclodiram os principais conflitos fundiários no Rio 
Grande do Sul, no final da década de 1970 e início dos anos 
1980, e analisa alguns elementos da formação social e eco-
nômica da região, as contradições fundiárias, bem como as 
políticas levadas a cabo pela Fundação Nacional do Índio 
(Funai) ao possibilitar a intrusão de agricultores em áreas 
indígenas, especialmente na reserva de Nonoai. A reação 
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dos indígenas e a expulsão dos agricultores desencadearam 
um conjunto de ações do governo estadual, entre elas, as 
políticas de colonização no centro-oeste e norte do país, mas, 
também, a organização de movimentos visando à conquista 
de terras no próprio estado. 

No segundo capítulo, investigam-se os elementos que 
ajudam a compreender a gênese do Acampamento Natali-
no, sua organização e desenvolvimento, assim como as pro-
postas de assentamento no próprio estado. Analisam-se os 
embates iniciais entre os acampados e o governo estadual 
em relação ao destino do movimento. Delimitado a um pe-
ríodo de aproximadamente sete meses, percorre-se sobre 
como se firma a proposta de reforma agrária no próprio 
estado e a resistência às propostas de colonização. São des-
taques, nesse capítulo, a organização interna, a metodolo-
gia utilizada, o papel dos símbolos, a mediação da CPT, o 
apoio da sociedade civil, a fundamentação da proposta de 
assentamento no próprio estado.

No terceiro capítulo, abordam-se a intervenção mi-
litar-federal e a transformação do acampamento em área 
de segurança nacional. Sob o comando do major Curió, os 
interventores definem regras de controle dos acampados, 
tanto em relação ao ir e vir quanto na organização interna, 
e insistem na proposta de colonização no centro-oeste e nor-
te do país, como também na Bahia. Durante todo o mês de 
agosto, do ano 1981, intensificam-se os embates e confron-
tos entre os acampados e os interventores. Ao final daquele 
mês, os interventores retiram-se do local e publicam um 
documento, fazendo um conjunto de acusações contra as 
instituições que apoiaram os acampados, especialmente a 
Comissão Pastoral da Terra. 
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O capítulo quarto analisa o período que vai da retira-
da dos interventores até o assentamento definitivo, e dispõe 
sobre a reorganização dos acampados com a saída de Curió, 
a rearticulação da sociedade civil, as novas formas de in-
tervenção policial, os confrontos com o governo estadual, a 
insistência dos acampados em permanecer no estado e as 
propostas de colonização ou de emprego. Ganham destaque, 
também, as novas táticas da polícia e do governo estadual 
e do governo federal, por meio da infiltração de agentes se-
cretos entre os acampados para identificar as lideranças e 
também para provocar divisões entre os acampados. Vários 
incidentes, descritos nesse capítulo, ajudam a compreender 
melhor o papel do Acampamento Natalino nos cenários lo-
cal, estadual e nacional, especialmente no contexto da Lei 
de Segurança Nacional (LSN) em vigor.

A pesquisa baseou-se, fundamentalmente, em fontes 
provenientes de entrevistas realizadas por terceiros, espe-
cialmente as produzidas por Méliga e Janson (1982). Além 
dessas, foram trabalhadas as falas de acampados, de repre-
sentantes de entidades e organizações sociais, bem como 
dos representantes dos governos estadual e federal, que 
foram reunidas por jornalistas e publicadas em vários jor-
nais e revistas do país. Procurou-se utilizar documentos e 
notas oficiais (do governo estadual e de órgãos federais, dos 
acampados e de outras entidades) publicados na íntegra 
ou parcialmente em órgãos da imprensa. Foi de fundamen-
tal importância, também, o acesso a todos os números do 
Boletim Sem Terra, veículo fundamental dos acampados. 
Além disso, foram utilizados os três comunicados expedi-
dos pela Coordenadoria do Acampamento6 bem como os dis-

6 Denominação dada pelos interventores federais durante o mês de agosto de 
1981 sob o comando do major Curió.
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cursos parlamentares feitos na Assembleia Legislativa do 
Rio Grande do Sul sobre o acampamento.7 Levantamentos 
realizados pelo Instituto Nacional de Colonização e Refor-
ma Agrária (Incra), publicados em relatórios ou em jornais, 
serviram para compilar alguns quadros, especialmente em 
relação aos conflitos com indígenas e a origem dos acampa-
dos. Há, ainda, fotografias que ajudam a ilustrar situações 
do cotidiano bem como os símbolos construídos e ressignifi-
cados pelos acampados em momentos de mobilização. 

Optou-se por priorizar o material produzido no coti-
diano do acampamento, mesmo tendo-se consciência das 
interferências pessoais e institucionais dessas falas. Os 
fragmentos utilizados ajudam a recompor um cenário que 
é muito mais amplo, complexo e rico de situações. As falas 
e entrevistas concedidas no calor dos acontecimentos são 
distintas das interpretações feitas posteriormente. Isso não 
tem nenhum demérito para as interpretações construídas 
no cotidiano do acampamento. Como o passado é sempre 
mediado por interrogações formuladas no tempo presente, 
os desdobramentos históricos do acampamento permitem 
ampliar, mas não contradizer, as leituras e interpretações 
posteriores. Em relação às falas referidas em reportagens 
de jornais ou revistas, teve-se o cuidado de mencionar ape-
nas aquelas que continham identificação e que estavam 
citadas entre aspas. Pressupõe-se que os jornalistas que 
cobriram o fato, independentemente das suas posições pes-
soais ou das posições dos seus jornais, tenham sido fiéis 
às falas dos entrevistados. De modo geral, a cobertura da 
imprensa deu conta dos acontecimentos principais. Na me-

7 Houve tentativa de acessar os documentos dos interventores federais no acam-
pamento, particularmente os relatórios produzidos quando do retorno a Brasí-
lia bem como os processos contra líderes religiosos e acampados. As tentativas 
foram, nesse sentido, frustradas.
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dida do possível foram utilizadas referências baseadas em 
mais de uma fonte.

Com base nessa documentação, procurou-se recons-
truir o cotidiano do acampamento, visando dar visibilidade 
às complexas relações construídas tanto no âmbito interno, 
entre os acampados, quanto nas relações com as organi-
zações e entidades que, de alguma forma, tiveram alguma 
participação nos eventos. A intenção fundamental foi de 
romper com as interpretações ortodoxas e estruturalistas 
relativas à intervenção do Estado na questão fundiária. Por 
isso, o foco na ação dos acampados e nas formas como o 
movimento foi formando lideranças e politizando questões, 
como a reforma agrária e as políticas de colonização. O in-
tuito foi detalhar as formas concretas adotadas cotidiana-
mente pelo Estado para desestruturar a organização e de-
mover os acampados, assim como os meios utilizados para 
tal fim. Ao mesmo tempo, procurou-se dar ênfase às formas 
concretas de como os acampados resistiram às investidas 
dos aparatos repressivos do Estado e aos posicionamentos 
de entidades que fizeram oposição sistemática. 

Os temas clássicos relativos aos movimentos campo-
neses, como o papel do Estado, as classes sociais, os apara-
tos repressivos e o papel da mídia, perpassam a narrativa, 
mas não são analisados isoladamente. Das falas, busca-se 
extrair vivências, ambiguidades e contradições, e esses te-
mas clássicos permeiam as tramas, confrontos e embates. 
Um primeiro olhar pode dar a impressão de que há uma 
perspectiva evolutiva e linear no texto. A exposição seguin-
do os acontecimentos dentro de uma cronologia facilita a 
percepção das diferentes formas e intensidades de interven-
ção, tanto do governo estadual quanto do federal, sobre o 
movimento e as formas como os acampados se organizaram 
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e resistiram. A linearidade pressupõe uma compreensão 
mecânica dos fatos, que se encadeiam naturalmente um ao 
outro. No texto, não é essa a perspectiva adotada, visto que 
entende o acampamento como espaço de tensões, disputas, 
conflitos e contradições. Além disso, não há uma perspecti-
va evolucionista para a qual existisse um horizonte teleo-
lógico predeterminado a priori, ou seja, os acampados não 
tinham nenhuma certeza, pelo menos até o início de 1982, 
de que conseguiriam sobreviver enquanto movimento.

Da experiência do Natalino, podem ser extraídos inú-
meros ensinamentos e aprendizagens. Ele se constitui um 
marco fundamental não apenas na retomada da reforma 
agrária, mas também na formação de lideranças políticas 
e sindicais. O acampamento possibilitou inúmeras apren-
dizagens para pessoas que mudaram seus posicionamentos 
ao conhecerem de perto as dificuldades vividas pelos acam-
pados para conquistar um pedaço de terra. É dentro desse 
horizonte que se pode afirmar que os movimentos sociais em 
geral, e esse em particular, são educadores. Que essa expe-
riência contribua para nosso crescimento pessoal e coletivo.



Encruzilhada de 
contradições: a luta pela 

terra na região de Sarandi

A formação do acampamento de agricultores sem-terra 
na Encruzilhada Natalino (1980-1982) ocorreu em 
uma região de profundas contradições na estrutura 

fundiária e em uma conjuntura sociopolítica e econômica 
muito particular. A forma contraditória como se deu a apro-
priação do espaço na região foi resultante de muitos enfren-
tamentos, especialmente envolvendo indígenas, empresas 
colonizadoras e latifundiários desde a segunda metade 
do século XIX até metade do século XX. Esses confrontos 
ocorrem na Região Norte do estado do Rio Grande do Sul. 
O local onde se desenrola o Acampamento Natalino tem 
por referência os atuais municípios de Pontão, Ronda Alta, 
Rondinha e Sarandi. Nesse espaço, as contradições fundi-
árias colocaram frente a frente sem-terra e latifundiários  
desde a década de 1960. É nesse espaço que no final da 
década de 1970, e mais intensamente na década de 1980, 
emergiram vários movimentos sociais, entre eles, dois ga-
nharam maior destaque no estado e no país: o da Encruzi-
lhada Natalino e o da Fazenda Annoni. 
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A fazenda Sarandi como palco catalizador 
de conflitos fundiários 

Por que aquela região tornou-se centro de conflitos 
fundiários desde a década de 1960? A Fazenda Sarandi che-
gou a abranger, no século XIX, uma área de 71.160,5 ha, ou 
seja, uma área equivalente a 52,6% dos municípios de Ron-
da Alta, Rondinha e Sarandi. A fazenda pertenceu, inicial-
mente, a João Vergueiro8 e sua esposa, Carolina de Araújo 
Vergueiro, “havida por compra e legitimação nos termos 
da Lei nº 1.601 de 1850 [...]. Os sucessores do casal João 
Vergueiro fizeram a venda do imóvel em 5 de dezembro de 
1906 a Júlio Mailhos, Luiz Mouriño e José Antônio Lapido, 
residentes na República do Uruguai” (Requerimento nº 1 
de 10/1979, relatório de generalidades, p. 2. In: Assembleia 
Legislativa do Estado RS. CPI, v. II, 1979-1981). Após a 
aquisição pelos uruguaios, parcelas dela foram destinadas 
à colonização, e outras frações alienadas. Em 1961, ela es-
tava reduzida a 21.889,14 ha (Fazenda Sarandi: notas, p. 1, 
In: Assembleia Legislativa do Estado RS. CPI, v. IV, 1979-
1981). A Lei de Terras de 1850 foi criada, em parte, para 
resolver problemas de posses, pois muitas terras estavam 
sendo ocupadas nessa modalidade, de uso da terra sem 
escritura. A regulamentação da lei, em 1854, possibilitou, 
então, a legitimação dessas áreas. Muitas sesmarias, com 
extensas áreas, por não terem sido concedidas legalmente 
ou porque foram apropriadas após o período de concessões 
(1822 a 1850), foram enquadradas como posses e foram le-
gitimadas.

8 Segundo Antonino Xavier Oliveira (1931, p. 14-16; 82-84), o capitão João de 
Vergueiro foi vereador na Câmara Municipal de Passo Fundo.
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Em decorrência de problemas históricos envolvendo 
governos do estado e colonos sobre processos de colonização, 
especialmente na década de 1960, a Fazenda Sarandi foi 
objeto de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) 
na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Falando 
dessa CPI, Tedesco afirma que ela: 

[...] desnuda uma série de trapaças, negócios escusos, casos de 
grilagem, vendas ilegais de madeiras, distribuição de terras 
para pessoas estranhas a agricultura, desmatamentos realiza-
dos ao longo do período militar (desde 1964 até 1979), irregula-
ridades que, invariavelmente, eram realizadas pelos funcioná-
rios-administradores da Fazenda Sarandi (2012, p. 256). 

A área pertencente à antiga Fazenda Sarandi foi sen-
do ocupada, desde o século XIX, por pelo menos quatro dife-
rentes grupos socioculturais e econômicos: grandes proprie-
tários; pequenos proprietários, descendentes de imigrantes 
europeus; índios Kaingang, que já ocupavam a região antes 
dos demais; caboclos, que ocupavam terras na condição de 
posseiros, ou seja, sem documentos legais de propriedade. 

A região apresenta, portanto, um quadro social e fun-
diário profundamente contraditório e extremamente com-
plexo. Foi, sobretudo, a partir de 1962, que a referida fa-
zenda transformou-se em uma área de tensão e de conflitos 
sociais. Naquele ano foi organizado o Movimento dos Agri-
cultores Sem Terra (Master) no Rio Grande do Sul, estado 
que coordenou vários acampamentos9 de agricultores sem-
-terra, inclusive na Fazenda Sarandi. A partir de então, ela 

9 A compreensão de acampamento do Master difere profundamente das experi-
ências posteriores, organizadas a partir do Acampamento Natalino. No caso do 
Master, havia uma mobilização e os sem-terra se concentravam em determina-
do lugar previamente definido, eram então cadastrados e ficavam aguardando 
nos locais onde residiam até ocorrer a tramitação da desapropriação visando ao 
assentamento definitivo. No acampamento Natalino, ao contrário, eles acam-
pam à beira da estrada e ali permanecem até conquistar a terra.
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continuaria alvo de múltiplos interesses e grupos (Tedesco; 
Carini, 2007, p. 1-9). 

O Master teve uma atuação importante em várias re-
giões do Rio Grande do Sul e também na Fazenda Sarandi. 
Como era um movimento organizado por lideranças vincu-
ladas ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), assumiu ca-
racterísticas muito específicas em relação aos movimentos 
organizados na década de 1980. Essa peculiaridade é fun-
damental para compreender os desdobramentos posteriores 
e também a questão que é discutida aqui, a dimensão edu-
cativa dos movimentos sociais. Segundo Eckert, o Master 
tem sua gênese vinculada à resistência de posseiros contra 
a expulsão de suas terras em Encruzilhada do Sul. A partir 
disso, foi criado o primeiro núcleo do Master, em 24 de julho 
de 1960, sob a liderança de Milton Serres Rodrigues, Paulo 
Schilling e Rui Ramos, pertencentes ao PTB (1984, p. 67-68), 
quando foi lançado um manifesto que tecia considerações 
sobre a estrutura fundiária com destaque ao problema do 
latifúndio, entrave ao desenvolvimento da agricultura, em 
contrapartida, defendiam o princípio de que a terra “perten-
cesse aos que nela trabalhassem” (1984, p. 338-340).

O primeiro núcleo do Master orientou-se por um esta-
tuto próprio, que serviu de base para a constituição dos nú-
cleos organizados posteriormente. No artigo 11 do estatuto, 
foram definidos, em dezesseis pontos, os objetivos do movi-
mento. Chama a atenção a abrangência das propostas, que 
incluíam a luta contra a exploração do trabalhador rural, a 
educação rural, o associativismo, o arrendamento, o êxodo 
rural, a educação agrícola, o crédito rural, os preços mínimos, 
e até o voto de analfabetos. Somente dois pontos referem-se, 
explicitamente, à reforma agrária: um abordando aspectos 
legais da desapropriação de latifúndios e outro conclamando 
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o apoio aos projetos de reforma agrária que tramitassem nos 
legislativos federal e estadual (Eckert, 1984, p. 341-345).

O estatuto previa, também, a participação no Master 
de pessoas que, embora não fossem agricultores sem-terra, 
apoiassem suas propostas. Segundo o artigo 21, eram ad-
mitidos como sócios: produtores rurais, agricultores e pecu-
aristas, trabalhadores suburbanos, marginais da cidade, e 
até quem não fosse agricultor, mas quisesse ser sócio-colabo-
rador. Diante dessa eclética composição social, questionava-
-se sobre as possibilidades de o movimento avançar politi-
camente nas iniciativas de reforma agrária, quadro que se 
agravou ainda mais quando o próprio governador do estado, 
Leonel de Moura Brizola, em agosto de 1961, declarou serem 
as associações vinculadas ao Master de interesse público. 

O avanço do Master e sua relativa autonomia em re-
lação ao Partido Trabalhista Brasileiro trouxeram muitos 
problemas ao governador Brizola e ao próprio PTB. O par-
tido tentou interferir politicamente em decisões relativas a 
questões fundamentais, como quando acampar e nas ter-
ras de quem organizar os acampamentos. A reforma agrá-
ria, como bandeira do PTB, necessária para a resolução de 
tensões e conflitos sociais no campo, ficava, então, compro-
metida por essa forma de condução política. O desenrolar 
dos acontecimentos aprofundou os limites da dependência 
do movimento ao partido, especialmente quando grandes 
proprietários rurais, articulados em torno da Federação da 
Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), exi-
giram que o governo pressionasse o Master a não mais or-
ganizar acampamentos. O governo, por sua vez, retrocedeu 
na implementação da reforma agrária (desapropriações) e 
pressionou o Master a fazer o mesmo. Em uma visita do go-
vernador Brizola e do ministro da Agricultura a Camaquã, 
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em 26 de janeiro de 1962, a associação rural local entregou 
ao ministro um manifesto, destacando o direito de proprie-
dade e a necessidade de harmonizar os interesses dos ricos 
e dos pobres. A Farsul, por sua vez, passou a pressionar o 
governo estadual para que protelasse as desapropriações, 
o que efetivamente ocorreu, e propôs-se a constituir, jun-
tamente com o governo, uma comissão mista para elabo-
rar um programa que solucionasse os problemas do campo. 
Como pré-requisito para a constituição dessa comissão, a 
federação exigiu que o governo Brizola pressionasse o Mas-
ter a suspender a formação de novos acampamentos, exi-
gência que foi aceita pelo governador Brizola, mas não pelo 
movimento (Eckert, 1984, p. 114-121).

A trajetória do Master pode ser desdobrada em três 
fases distintas: 1) a criação de núcleos e a organização in-
terna; 2) a formação de acampamentos para pressionar a 
desapropriação de terras; 3) a repressão, a partir de 1963, 
pelo governador do estado Ildo Meneghetti e, sobretudo, 
após o golpe militar de 1964. Após um período inicial de 
criação de núcleos, o Master passou a coordenar a formação 
de acampamentos como tática para pressionar as desapro-
priações de terras, visando ao assentamento de agriculto-
res sem-terra. 

Nesse contexto, foram organizados, no estado, entre 
janeiro e maio de 1962, dez acampamentos. O primeiro de-
les iniciou no dia 8 de janeiro de 1962, na Fazenda Sarandi. 
Três dias depois já eram trezentos acampados, chegando 
a 5 mil, em 15 de janeiro. Esse crescimento quantitativo 
deve-se a duas razões básicas: 1) o grande número de fa-
mílias sem-terra na região, que trabalhavam em terras ar-
rendadas de outros proprietários na condição de meeiros 
ou assalariados; 2) a concepção de acampamento do Master 
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que, após a escolha de uma área com potencialidade para 
ser desapropriada, divulgava a notícia na região do acam-
pamento, convidando os interessados a acampar. Não ha-
via, nesse sentido, a compreensão de que o acampamento 
deveria permanecer até a conquista das terras. Os acam-
pamentos serviam muito mais para chamar a atenção da 
sociedade ou, naquele contexto, para respaldar o governo a 
instaurar os processos de desapropriação, do que uma for-
ma de resistência. A concepção de acampamento do Master 
é importante para a organização dos movimentos na região 
da Fazenda Sarandi no final da década de 1970, e também 
do Acampamento Natalino, que ainda tem certa influência 
do Master, embora com outra perspectiva político-pedagó-
gica, conforme veremos.

Os métodos do Master, segundo a avaliação do Movi-
mento dos Sem Terra do Rio Grande do Sul na década de 
1980, consistiam em reunir os sem-terra em um determina-
do acampamento, porque o “Brizola vinha, conversava, pro-
metia terra, a reforma agrária, pedia para o pessoal voltar 
para seus ranchos nas terras dos patrões e todo mundo vol-
tava acreditando firme nas promessas” (MST/RS; PJR/RS, 
1986, p. 17-19). Os acampados na Fazenda Sarandi inscre-
veram-se e receberam um documento que comprovava te-
rem acampado no local e que servia de critério para receber 
um lote de terra. Enquanto aguardavam a tramitação dos 
processos de desapropriação, eles permaneciam em casa até 
serem chamados para o assentamento. Em razão desse pro-
cedimento, alguns agricultores sem-terra que participaram 
do acampamento na Fazenda Sarandi ficaram aguardando 
serem chamados até o início da década de 1980, e somente 
conseguiram terra após acamparem na Encruzilhada Nata-
lino. Essa forma de acampamento carecia de uma análise 
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mais aprofundada dos problemas fundiários, bem como de 
uma compreensão mais orgânica na resistência às múltiplas 
formas de exploração e no avanço na consciência dos proble-
mas. A liderança do Master e, de certa forma, também os lí-
deres políticos do PTB assumiram o papel de vanguarda do 
movimento, e em nome dos sem-terra faziam as negociações 
necessárias. Essa é uma das principais diferenças entre o 
Master e o Acampamento Natalino.

O acampamento organizado pelo Master no início de 
1962, na Fazenda Sarandi, resultou numa ação imediata do 
governo Brizola que desapropriou uma área de 21.889,14 ha,  
cinco dias depois do início do acampamento, por meio do 
Decreto nº 14.035, de 13 de janeiro de 1962, ratificado pelos 
decretos nº 14.368, de 22 de novembro, e nº 14.598, de 26 de 
dezembro de 1962. A área desapropriada pertencia, então, 
à Agropecuária Lucena S.A. (6.151,28 ha), à Ganadero Ho-
rácio Mailhos S.A. (7.087,86 ha) e à Estância Júlio Mailhos 
S.A. (8.650 ha).10

A desapropriação da Fazenda Sarandi não pôs fim aos 
conflitos. Ao contrário, a região continuou sendo palco de 
disputas e negociatas, que resultaram na constituição de 
uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) na Assem-
bleia Legislativa, para apurar as irregularidades na desa-
propriação e no assentamento de agricultores sem-terra. 
Essas irregularidades começaram quando o governo esta-
dual de Ildo Meneghetti, eleito em 1962 e empossado em 
1963, substituiu Leonel de Moura Brizola e transformou a 
desapropriação judicial em amigável, em setembro de 1964. 
Essa medida teve como consequência imediata uma revi-

10 Nesse período, a antiga Fazenda Sarandi já tinha sido fraccionada, parte dela 
adquirida por Ernesto José Annoni e outras parcelas alienadas a terceiros (As-
sembleia Legislativa, 1979-1981, v. I).
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são dos valores previstos na desapropriação, o que implicou 
um valor vinte vezes superior em relação ao valor inicial. 
A Fazenda Sarandi havia sido arrendada em 4 de maio de 
1961, por Liu Yen Sun, da Estância Mailhos S.A. (1.433 ha); 
outra parcela (1.630 ha) fora arrendada pela Madeireira 
Carazinhense Ltda., transformada, posteriormente, em 
Macalli S.A. – Agroindustrial e Comercial de Carazinho, 
da mesma Estância Mailhos S.A. Posteriormente, em 1973, 
Ari Dionísio Dalmolin, presidente da Federação das Coo-
perativas de Trigo e Soja (Fecotrigo), adquiriu metade da 
área de Liu Yen Sun, constituindo a Granja Brilhante, e no 
ano seguinte comprou, juntamente com seu irmão Argen-
tino Antônio Dalmolin, o restante da área (Ghelen, 1983, 
p. 134).11 Essas breves considerações evidenciam que, mes-
mo após a desapropriação da Fazenda Sarandi, parcelas da 
área continuaram sendo exploradas para outros fins que 
não o de assentamento de agricultores sem-terra. 

Com a eleição de Meneghetti para governo do estado, 
sucedendo Brizola, a questão fundiária passa a receber um 
tratamento diferenciado, e as novas políticas aprofunda-
ram os conflitos sociais no campo em vez de resolvê-los. A 
partir de 1963, os conflitos fundiários passam a ser trata-
dos como caso de polícia e não mais como problema político. 
Esse quadro agravou-se ainda mais após o golpe militar de 
1964, quando a perseguição à liderança política combati-
va ao regime militar e aos líderes de movimentos sociais, 
bem como a censura à imprensa, impediu que denúncias 

11 Ver também Unidade de Terras Públicas e Núcleos Agrícolas (UTPNA): Situa-
ção da Fazenda Sarandi: notas diversas, p. 2-3. In: Assembleia Legislativa do 
Estado/RS. CPI da Fazenda Sarandi. Centro de Comandos de Apoio à Agricul-
tura (Cemapa). A situação da Fazenda Sarandi, 1979-1981, p. 1. A indenização 
judicial havia sido feita em 17,65% do valor em dinheiro, e 82,35% em Letras do 
Tesouro (Zero Hora, 24.9.1979, p. 31).



Os movimentos sociais como educadores: contribuições políticas e pedagógicas do Acampamento Natalino     –    55

envolvendo falcatruas e negociatas, mesmo em áreas de-
sapropriadas para fins de reforma agrária, se tornassem 
públicas. Os 21.889,14 ha desapropriados da Fazenda Sa-
randi tiveram diversas destinações: 9.636,06 ha foram di-
vididos em 450 lotes (média de 21,4 ha cada), e 5.806,4 ha 
foram divididos em quarenta lotes, destinados à lavoura 
empresarial (média de 145,16 ha cada). Da área restante, 
3.063,65 ha permaneceram em litígio na Justiça até o final 
de 1979, e 3.383 ha tiveram outras destinações. Mudanças 
produzidas na legislação, pela Lei nº 5.865, de 2 de dezem-
bro de 1969, autorizaram o Executivo a alienar terras, con-
forme define seu artigo 1º: “É o Poder Executivo autorizado 
a alienar as glebas de terras incorporadas ao patrimônio do 
Estado, a qualquer título, com a finalidade principal de am-
parar agricultores sem terra ou com terra insuficiente para 
a subsistência própria e de sua família”. O artigo 9º permi-
tia alienar as terras transferidas, exceto em circunstâncias 
de morte. No entanto, a Lei nº 6.793, de 10 de dezembro 
de 1974, aprovada pela Assembleia Legislativa, revogou 
esse artigo, o que deu condições para a alienação de terras. 
Segundo matéria do jornal Zero Hora (25.10.1979), o pro-
jeto encaminhado era de autoria do deputado e presidente 
do Instituto Gaúcho de Reforma Agrária (Igra), Fernando 
Gonçalves Coelho, e foi aprovado com vinte votos de depu-
tados da Arena, contra treze votos do MDB. 

Com base nessa lei, as terras desapropriadas por 
Brizola na Fazenda Sarandi foram apropriadas por gru-
pos privados, mesmo as áreas demarcadas e ainda não 
ocupadas. Assim, dez anos após a desapropriação, mui-
tos lotes ainda estavam vazios. Um projeto da Cemapa/
UTPNA, enviado à Secretaria da Agricultura, em 1974, 
propunha a redução das duas áreas em litígio para 150 ha 
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cada. A empresa Macalli e os irmãos Dalmolin, da Granja 
Brilhante, não aceitaram e continuaram explorando as 
terras até 1979. Um documento da UTPNA denunciou 
que a empresa Macalli sequer pagou as taxas de arren-
damento ao Estado, a partir de 1972; da mesma forma, 
os irmãos Dalmolin, a partir de 1973 (Cemapa/UTPNA, 
10.5.1974). Segundo dados apresentados nesse projeto de 
1974, havia ainda 45 lotes não ocupados. Em razão disso, 
foram abertas inscrições para novos candidatos, em que a 
preferência era dos filhos de agricultores que já estavam 
estabelecidos nos núcleos. Apresentaram-se, então, 221 
candidatos, número bem superior aos 45 lotes (Assem-
bleia Legislativa, 1979-1981, p. 3-4).

O que interessa, na presente discussão, é o elevado 
número de candidatos. Mais do que isso, as práticas de 
corrupção que aprofundaram esse quadro. Na CPI, exis-
tem muitos depoimentos que expõem disputas e interesses 
pessoais em jogo. Várias denúncias, apresentadas à CPI, 
indicam que o administrador Raul Feijó vendera vários 
lotes para amigos e parentes. Segundo Ivan Hartmann, 
promotor de Justiça de Carazinho, em depoimento conce-
dido em 17 de outubro de 1979 à CPI da Fazenda Sarandi, 
“pessoas dadas como residentes em Barracão, neste Estado, 
entre elas uma mulher solteira e outra viúva, adquiriram 
sete lotes de terra entre, 17 ha e 23 ha, por preço inferior 
a 140 mil cruzeiros para uma área de 136 ha”. Esses lotes 
foram revendidos noventa dias depois pelo preço de 900 mil 
cruzeiros (Assembleia Legislativa, 1979-1981, p. 296-304, 
v. II). Ainda segundo o depoente, o lote número 269 fora 
comprado por 4 mil cruzeiros no dia 10 de maio de 1977, 
e revendido por 20 mil cruzeiros no dia 17 do mesmo mês 
(Assembleia Legislativa, 1979-1981, p. 288).



Os movimentos sociais como educadores: contribuições políticas e pedagógicas do Acampamento Natalino     –    57

Após longo processo de investigação, envolvendo mui-
tos depoimentos, foram identificadas irregularidades nas 
transações fundiárias da Fazenda Sarandi. A Comissão 
Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa che-
gou à seguinte conclusão: 

[...] foram procedentes os fatos determinantes que ensejaram a 
investigação parlamentar e, assim, chegando à conclusão, que 
deverá ser encaminhado ao plenário o projeto de resolução, dis-
pondo sobre a remessa dos autos à Procuradoria Geral da Jus-
tiça, para fim de direito (Assembleia Legislativa, 1979-1981, 
Ata de encerramento da CPI).

O número de agricultores sem-terra no Rio Grande 
do Sul aproximava-se dos 270 mil na década de 1960. As 
iniciativas de reforma agrária e as conquistas do Master fo-
ram importantes, mas insignificantes diante desse contin-
gente. O governo estadual incrementou ações na tentativa 
de diminuir os focos de tensão social no campo por meio da 
abertura de novas fronteiras agrárias externas e internas 
ao estado. As fronteiras externas (Schwantes, 1989; Santos, 
1993) concentram-se em projetos de colonização no centro-
-oeste e norte do país, e também as migrações para o Pa-
raguai. Segundo Wagner (1990, p. 9), estima-se em 350 mil 
brasileiros migraram para o Paraguai. As fronteiras agrá-
rias internas concentram-se nas áreas indígenas, que pas-
sam a ser objeto de arrendamento. Essas políticas, em vez 
de resolverem as contradições, apenas as deslocam para 
outros espaços.

Ao final dos anos de 1970, a antiga Fazenda Sarandi 
volta a ser palco de disputas e de luta por reforma agrária. 
Nesse contexto, entram em cena os sem-terra que foram ex-
pulsos da área indígena de Nonoai. Esse fato, como poder-
-se-á observar na sequência, desencadeia um conjunto de 
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ações que vão desembocar no Acampamento Natalino. São 
esses processos de migrações e retornos, de apropriação e 
expropriação de terras indígenas, que vão dar condições 
aos sem-terra de compreender, de modo progressivo, os in-
teresses envolvidos na questão fundiária no Rio Grande do 
Sul e no Brasil, e o papel de governos militares e de insti-
tuições sociais. A eclosão dos conflitos entre agricultores e 
indígenas na reserva de Nonoai, em 1978, coloca em pauta 
novamente a Fazenda Sarandi, que se torna um polo catali-
sador “dos problemas envolvendo a má distribuição das ter-
ras no Rio Grande do Sul”, conforme discurso de abertura 
dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre 
a Fazenda Sarandi (Zero Hora, 3.10.1979, p. 7). 

A “intrusão” nas reservas indígenas:  
o caso paradigmático de Nonoai

O recrudescimento da luta por reforma agrária no Rio 
Grande do Sul e o renascimento do movimento dos agricul-
tores sem-terra no final da década de 1970 têm como causa 
imediata o conflito entre agricultores e índios Kaingang na 
reserva de Nonoai, ocorrido em maio de 1978. A reserva in-
dígena foi demarcada com uma área de 34.908 ha de terras 
férteis e tinha grande potencial econômico, sobretudo em 
madeira, fatores que contribuíram de modo decisivo para a 
intrusão de agricultores sem-terra e minifundiários. Como 
já observado, grande parte dos conflitos sociais no campo 
envolvendo questões fundiárias foi “resolvida” no Rio Gran-
de do Sul com a abertura de novas fronteiras agrárias in-
ternas e externas, entre elas terras indígenas. Um exemplo 
paradigmático dessa ação ocorreu na reserva indígena de 
Nonoai. Mesmo com a demarcação legal, essa reserva foi 
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objeto de expropriação por iniciativa do próprio Estado que, 
em 30 de março de 1949, destinou 19.998 ha, equivalente 
a 57,28% da área total, para a constituição de uma reser-
va florestal. Essa reserva foi objeto de disputas e palco de 
um acampamento de agricultores sem-terra em fevereiro 
de 1962, que não tinham sido contemplados com a desa-
propriação da Fazenda Sarandi (Eckert, 1984, p. 167-176). 
Ainda, segundo Eckert, foram demarcados 143 lotes dentro 
da área da reserva florestal. A própria imprensa fez várias 
denúncias de roubo de madeira e outras irregularidades 
ocorridas nessa reserva.

A prática de intrusão em áreas indígenas iniciou-se 
ainda ao tempo do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), cria-
do em 1910, e teve continuidade com a ação da Fundação 
Nacional do Índio, criada em 1967. Esses órgãos de pro-
teção ao índio desenvolveram políticas que respaldaram a 
exploração das terras e das riquezas naturais das reservas 
por não indígenas, sem visar qualquer desenvolvimento 
ou bem-estar das comunidades indígenas. Dadas as trans-
formações mais amplas em curso, com a modernização da 
agricultura, iniciadas na década de 1950, no contexto da 
revolução verde, muitos posseiros, meeiros, arrendatários 
e assalariados rurais ficaram sem terra para cultivar ou 
sem emprego. A mecanização da agricultura ofereceu con-
dições para o desenvolvimento de um modelo empresarial 
de produção que foi acelerado com a abertura de novos 
mercados externos, especialmente da soja, e também de po-
líticas agrícolas de financiamento. Tudo isso produziu um 
contingente expressivo de agricultores que ficaram sem as 
condições anteriores de trabalho e de produção, por isso ti-
veram de buscar alternativas. É na década de 1960 que 
uma parcela expressiva de agricultores migra para a cida-



60    –    Telmo Marcon 

de. Ao mesmo tempo, muitas famílias buscam alternativas 
migrando para outros estados brasileiros, para o Paraguai 
e, no caso, para dentro das reservas indígenas. 

Como os agricultores adentraram as reservas indíge-
nas? Isso ocorreu de duas formas: arrendamento e intru-
são. A Funai utilizava a categoria intruso para denominar 
os agricultores que adentraram as reservas indígenas sem 
contrato de arrendamento, ou seja, ilegalmente, e conside-
rava arrendatários os que mantinham contrato de arrenda-
mento com a própria Funai e pagavam os valores estabeleci-
dos. Essa distinção, no entanto, encobre um problema mais 
profundo: a permissão, em ambos os casos, de arrendamen-
to de terras indígenas pela Funai, que tinha a função de 
protegê-las, usando-as exclusivamente em prol das comuni-
dades indígenas (Tedesco; Marcon, 1994, p. 163-199). 

No caso das reservas, os problemas se agravaram, a 
partir da década de 1960, com as políticas implantadas pelo 
governo estadual, de Leonel de Moura Brizola, que resul-
taram na expropriação de partes significativas de áreas le-
galmente demarcadas para fins de reforma agrária. Muitas 
dessas áreas que foram simplesmente destinadas à coloni-
zação, no final do século XX e início do século XXI, foram 
reincorporadas como áreas indígenas. O movimento de in-
trusão em terras indígenas por agricultores intensificou-se 
a partir de 1974, especialmente na reserva de Nonoai. A 
crescente presença de não índios dentro da reserva apro-
fundou vários problemas: a divisão entre índios favoráveis 
e contrários a essa presença, a exploração intensiva das 
terras, a retirada de madeira e o consequente desmatamen-
to, a apropriação privada de lucros oriundos dessas tran-
sações. A alguns indígenas não faltaram iniciativas para 
retirar os agricultores das reservas, especialmente de No-
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noai (Wagner; Andreatta; Pereira, 1986). Como a Funai era 
conivente com o arrendamento das terras, conforme ates-
tam cópias de contratos obtidos na sede da fundação, em 
Brasília, a entidade não apoiava qualquer iniciativa que 
visasse à retirada dos agricultores. 

O agravamento da situação, especialmente na reser-
va de Nonoai, levou representantes do Ministério do Inte-
rior (Brasil, 1976), da Funai e do posto indígena de Nonoai 
a realizar, em 1976, um criterioso levantamento sobre o 
quadro dos intrusos e dos arrendatários, que resultou em 
um documento de quatorze páginas, nas quais se detalha-
va o nome do chefe da família, o número de dependentes, 
a forma de ocupação (arrendatário ou intruso) e a área 
de terra ocupada (em hectares), discriminada por família. 
Esse trabalho revelou um quadro absolutamente sui gene-
ris: nessa reserva havia 974 famílias de agricultores, das 
quais 288 foram classificadas na categoria arrendatários, 
ou seja, tinham contrato de arrendamento, e 682 famílias 
não tinham nenhum tipo de contrato, sendo classificadas 
como intrusas, e quatro famílias não foram classificadas. 
Na reserva de Nonoai vivia, então, uma população de 997 
índios e 4.371 não índios. A reserva tinha uma área total de 
14.910 ha, e os agricultores exploravam 9.681 ha, equiva-
lente a 64,93%. 

Esse levantamento apontou que, de modo geral, cada 
família de agricultores ocupava entre 5 e 9 hectares.

 Algumas áreas eram menores, enquanto uma delas, 
explorada por uma empresa do Alto Uruguai, era de apro-
ximadamente 1 mil alqueires, ou seja, em torno de 2.400 ha.  
Segundo ofício do Igra, nº 101/1971, de 24 de abril, a fir-
ma Hermínio Tassiani e Cia. Ltda. cultivava uma área de 
aproximadamente 1 mil alqueires da reserva de Nonoai, 
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que teria sido “objeto de um inventário, de espólio de João 
Vital e após uma partilha teria sido alienada em favor de 
terceiros”. Os dados sobre a referida área já aparecem no 
cadastramento de 1976, sob o nº 195, em nome de Arthur 
Dali Asta, com uma área de 1 mil ha (Brasil, 1976, p. 1-14). 
Há informações de que a empresa Hermínio Tassiani e Cia. 
Ltda. teria ganho, na Justiça, a posse de uma área de 2 mil 
ha, sob a alegação de ser arrendatária. Essa área teria sido 
vendida a Sistilio Sartoreto e, depois, a Arthur Dali Asta 
(Cimi, 1975, p. 3-4). Como se pode deduzir desses breves 
indicadores, o quadro da reserva de Nonoai foi se agravan-
do na década de 1970, tornando-se cada vez mais crítico. É 
nesse contexto que os índios da reserva de Nonoai iniciam 
um movimento que resultará na expulsão de todos os agri-
cultores em 1978, liberando as terras, mas, ao mesmo tem-
po, dando início a um conjunto de movimentos sociais en-
volvendo, de modo especial, as famílias desses agricultores.

O movimento para a retirada dos agricultores da re-
serva vinha de anos. Alguns índios Kaingang discutiam es-
ses problemas e os riscos para a sobrevivência da própria 
comunidade indígena e pressionavam a Funai para que 
tomasse providências. Devido a essa política de arrenda-
mento praticada pela fundação, como já observado, o órgão 
não assumia outra orientação que não fosse a de manter os 
contratos de arrendamento, dos quais se beneficiava com 
os valores pagos pelos agricultores. Os índios, por sua vez, 
avançaram em sua organização e se fortaleceram, notada-
mente com a eleição, no início de 1978, do índio Xangrê para 
cacique da reserva de Nonoai. A partir de então, definiram-
-se táticas para expulsar os agricultores por conta própria. 
No início de abril de 1978, realizou-se uma reunião, nessa 
reserva indígena, sob o comando do índio Amândio, na con-
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dição de coronel,12 na qual foi tomada a decisão de expulsar 
os colonos. Organizados e armados com instrumentos de 
guerra (arcos, flechas, porretes, revólveres e espingardas), 
os índios deram início à ação no dia 4 de maio, incendiando 
sete escolas dentro da reserva, em que os filhos dos agricul-
tores estudavam. Esse incidente deu mostras de que os ín-
dios estavam realmente decididos a liberar seus territórios, 
e os agricultores, sem alternativas, começaram a abando-
nar o local. 

Dada a falta de qualquer organização dos agriculto-
res, eles não apresentaram resistência. Mesmo assim, ocor-
reram alguns confrontos mais sérios, como no dia 9 de maio, 
quando ficaram feridos dois colonos e um índio. No hospital, 
o índio relatou: “Eu fui avisá prá ele ir embora, ele não 
gostô e pegô um facão. Quando ia me acertá, peguei meu 
22, mas o revólver falhou [...]. Nós não aguentamos mais. 
Faz 5 anos tentamo tirá eles de lá dentro” (O Nacional,13 
10.5.1978, p. 6). A expulsão dos colonos deu-se de forma rá-
pida e sem apelação. Segundo Vitório Romancin, ex-meei-
ro14 que tinha adentrado a reserva de Nonoai na condição 
de intruso, “Os índios chegaram e me correram. Deram 

12 Os índios Kaingang possuem, além do cacique, uma hierarquia militar interna 
na qual o chefe é o coronel, eleito pela comunidade, tendo por auxiliares diretos: 
major, capitão, tenente, alferes e cabo (Wagner; Andreatta; Pereira, 1986, p. 24). 

13 O Nacional, de Passo Fundo, é um jornal que assumiu uma posição relevante 
de cobertura dos conflitos entre índios e agricultores, e seus desdobramentos. 
O outro jornal de Passo Fundo, Diário da Manhã, histórico rival, assumiu uma 
posição muito crítica em relação aos agricultores expulsos da reserva, que fica-
ram sem terra e deram início a um conjunto de ações. Esse jornal assumiu siste-
maticamente a defesa dos projetos dos governos estadual e federal, diretamente 
alinhados aos interesses dos latifundiários.

14 Meeiro é o agricultor que não possui terras e, para sobreviver, arrenda terras de 
outros proprietários pagando um percentual de 50% de tudo o que produz. Os 
que se enquadram nessa condição encontram muitas dificuldades para sobrevi-
ver de modo digno.
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duas semanas para que eu me mandasse com a mulher e 
as crianças” (O Nacional, 10.5.1978). 

Houve casos em que os índios colheram as plantações 
dos agricultores para pressionar a saída deles da reserva. 
A descrição de Ângelo, arrendatário que perdeu toda a sua 
produção, é reveladora dessas contradições: ele perdeu tudo, 
mesmo tendo contrato de arrendamento e cumprindo com o 
pagamento dos valores do arrendamento: “[...] eram 18 ín-
dios comandados pelo sargento deles [...]. Eu tenho arrenda-
mento, a papelada toda em dia, pago lá no posto mesmo, mas 
eles nem quiseram ver” (Zero Hora, 16.5.1974). Exemplos 
como esse se multiplicaram rapidamente por toda a reserva.

Deflagrada a ação, o clima de tensão dentro da reserva, 
assim como nas suas proximidades, ficou muito tenso. A Funai  
tomou partido dos índios e tratou de assegurar a retirada 
dos agricultores sem maiores incidentes. Dada a dimensão 
que o fato assumiu, tanto em relação às políticas efetivadas 
pela Funai com as práticas de arrendamento quanto pelo 
impacto resultante do fato de que, no curso de uma semana, 
quase mil famílias ficaram literalmente sem terra, setores 
dos governos estadual e federal foram mobilizados em busca 
de soluções. Representantes de vários órgãos governamen-
tais reuniram-se em Porto Alegre, no dia 11 de maio de 1978, 
para discutir a situação e buscar alternativas: o governador 
do estado, o secretário da Segurança Pública, o secretário 
da Agricultura, o do Trabalho e Bem-Estar Social e Saúde, o 
chefe da Casa Civil e Militar e o comandante do III Exército. 

Na reserva, o quadro era crítico, assim como a reali-
dade das famílias que tinham se retirado. Muitas delas ti-
veram um prazo inferior a 24 horas para sair, fato que não 
permitiu que sequer levassem os produtos colhidos, muito 
menos aquilo que faltava colher; outros levaram apenas os 
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instrumentos de trabalho, o vestuário, alguns alimentos e 
os animais que possuíam. As benfeitorias não puderam ser 
retiradas e foram, posteriormente, utilizadas pelos próprios 
índios. Para agravar a situação, tudo isso coincidiu com a 
chegada do frio e das chuvas de inverno. Esse foi um dos 
primeiros problemas enfrentados pelos agricultores, agora 
definidos como sem-terra, que se abrigaram em barracos 
nas estradas, nas proximidades da reserva, outros procura-
ram amparo e abrigo em casas de parentes e amigos.

Algumas famílias, todavia, sem alternativas para 
se protegerem do frio e da chuva, sujeitaram-se a morar 
em galpões, em estrebarias, junto com o gado, ou mesmo 
chiqueiros, junto com porcos. Em depoimento à Comissão 
do Trabalho, Saúde e Bem-Estar Social da Assembleia Le-
gislativa, o juiz de direito de Nonoai denunciou que três 
famílias estavam abrigadas em uma pocilga que tinha cin-
co repartições: “na primeira está armazenado um pouco de 
milho, nas três subsequentes estão as famílias, cada uma 
com cinco ou seis filhos e na última estão os porcos” (Zero 
Hora, 9.6.1978).

Uma das preocupações desses sem-terra era sobre 
como eles iriam sobreviver sem serem indenizados pelos 
prejuízos que tiveram com o abandono dos bens na área 
indígena. Diante da gravidade da situação, não havia como 
ficar indiferente. No entanto, os órgãos públicos envolvidos 
nessas questões começaram a trocar acusações: o Incra de-
nunciava a Funai por ter legalizado a entrada de colonos 
e por ter firmado contrato de arrendamento, a Funai, por 
sua vez, acusava o Incra de nada ter feito, mesmo após o le-
vantamento de 1976, anteriormente referido, que revelara 
um quadro altamente crítico com a presença de quase mil 
famílias de agricultores dentro da reserva. Nesse jogo de 
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empurra, os sem-terra é que tiveram efetivamente prejuízo. 
Por sua vez, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
do Rio Grande do Sul (Fetag-RS) publicou um documento, 
em 25 de maio de 1978, no qual denuncia a forma arbitrá-
ria e desumana como estavam sendo tratados os sem-terra. 
O documento revela que o Incra reconheceu a legitimidade 
da exploração das terras pelos arrendatários, recebendo 
o cadastro e cobrando o imposto territorial, e a Funai foi 
acusada de legalizar a situação dos posseiros por meio da 
cobrança de taxas de arrendamento (Zero Hora, 26.5.1978).

O conflito entre indígenas e pequenos agricultores, 
que ficaram sem terra em 1978, constitui-se um marco his-
tórico entre os conflitos fundiários no Rio Grande do Sul, 
no qual se confrontam dois grupos sociais marginalizados 
historicamente. A partir de então, explicitam-se as contra-
dições das políticas fundiárias, sobretudo as implantadas 
pelos governos militares. Ao mesmo tempo, é retomada a 
bandeira da reforma agrária, que se agrega aos movimen-
tos de luta pela redemocratização do país, pela cidadania. 
As contradições da estrutura fundiária, denunciadas por 
vários movimentos sociais desde a década de 1960, ressur-
giram com muita força no final dos anos 1970 e se concen-
traram, no caso do Rio Grande do Sul, no norte do estado, 
última região colonizada. O conflito de Nonoai recoloca em 
debate a concentração da terra, a ausência de políticas de 
reforma agrária, as ambiguidades dos projetos de coloniza-
ção no centro-oeste e norte do Brasil, assim como as práti-
cas de “intrusão” nas reservas indígenas. 

O fato ocorrido em 1978 coloca um conjunto de ques-
tões que serão desdobradas nos capítulos seguintes. No 
entanto, há uma dimensão que pode ser introduzida aqui, 
mesmo que retorne posteriormente: a passagem da invisi-
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bilidade para a existência. Como isso ocorreu e quais os sig-
nificados e implicações? Na obra Epistemologias do sul, or-
ganizada por Santos e Meneses (2010), e especialmente no 
capítulo Para além do pensamento abissal (Santos, 2010), 
assim como no texto de Boaventura de Sousa Santos, Uma 
sociologia das ausências e uma sociologia das emergências 
(2008b), há uma discussão sobre o pensamento abissal que 
produz uma linha divisória entre os existentes e os não 
existentes. Essa linha é demarcada por várias interven-
ções, desde a ciência hegemônica até os discursos produzi-
dos pelas classes dominantes, mas, de modo especial, pela 
implantação de suas políticas. Essa discussão estabelecida 
por Santos é retomada por Arroyo em Outros sujeitos, ou-
tras pedagogias, especialmente no capítulo 3, denominado 
A produção dos outros como inexistentes (2012, p. 49-60). 
Os não existentes, segundo Arroyo, exatamente pela con-
dição em que estão, “não são passíveis de serem incluídos, 
nem reguláveis, nem emancipáveis, nem capazes de estar 
copresentes nos mesmos espaços e nas mesmas pedagogias” 
(2012, p. 49). Mas, paradoxalmente, é na condição de não 
existência que residem potencialidades de reação por meio 
da eclosão de movimentos sociais que trazem à tona as con-
tradições vivenciadas. Para governos, imprensa, sindicatos, 
partidos e instituições sociais, os agricultores sem terra 
que trabalhavam nas reservas indígenas como “intrusos” 
ou arrendatários “não existiam”. Com a eclosão do conflito, 
eles ganham visibilidade e também assumem a identidade 
de “sem-terra”, até então mistificada. O conflito inicial e os 
desdobramentos posteriores contribuem para fundamentar 
a tese de que os movimentos sociais populares escancaram 
situações camufladas e são educadores na medida em que 
criam condições para uma compreensão mais profunda das 
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contradições sociais, econômicas, políticas e culturais. Nos 
capítulos seguintes, serão analisados alguns desdobramen-
tos decorrentes da expulsão dos agricultores da reserva de 
Nonoai até a constituição do acampamento da Encruzilha-
da Natalino, objeto central do presente livro. São momentos 
marcantes que contribuíram decisivamente para explicitar 
as contradições da estrutura fundiária no Rio Grande do 
Sul e no Brasil, as políticas de colonização no centro e norte 
do país, as políticas agrícolas e agrárias, os papéis contradi-
tórios das instituições sociais, incluindo igrejas, sindicatos, 
partidos, aparatos repressivos, a mídia e o próprio Executi-
vo, tanto estadual quanto federal. 

De Nonoai à colonização em Terranova (MT)

A ação de indígenas Kaingang da reserva de Nonoai, 
em 1978, resultou na expulsão de todas as famílias de agri-
cultores que nela haviam adentrado. Conforme já apontado, 
eram 974 famílias, totalizando 4.371 pessoas, que foram 
jogadas à beira da estrada, “sem eira nem beira”, como diz 
a expressão popular, em menos de quinze dias. Esse fato é, 
certamente, um dos mais impactantes na história do esta-
do e, por isso mesmo, ganha dimensões mais expressivas. 
Para além das acusações sobre as responsabilidades pelo 
problema, o fato forçou o governo estadual, assim como o 
federal, a discutir alternativas emergenciais. Em razão dis-
so, no dia 17 de maio de 1978, quatorze dias após o início 
da expulsão, realizou-se uma reunião em Porto Alegre, que 
teve a participação de representantes e secretários do go-
verno estadual, do III Exército, do presidente da Funai e do 
presidente do Incra. Nessa reunião, ficou decidido que as 
famílias expulsas seriam transferidas para o Parque de Ex-
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posições Assis Brasil, em Esteio, até a elaboração de uma 
proposta definitiva.15 O governo estadual transportou parte 
dos colonos até o parque Assis Brasil, fornecendo-lhes ali-
mentos e assistência médica. No entanto, dadas as condi-
ções de saída da reserva, muitas famílias dispersaram-se 
em busca de abrigo em casas de parentes e amigos, espe-
cialmente nos municípios de Nonoai, Planalto e Ronda Alta. 
Dessa forma, somente uma parte das famílias foi transfe-
rida para Esteio. Além disso, a partir do dia 3 de junho de 
1978, ficou proibida a entrada de outras famílias no parque.

Na condição de sem-terra, os agricultores expulsos co-
meçaram a discutir alternativas de sobrevivência na pró-
pria agricultura. Mesmo relativamente dispersos, havia um 
consenso entre eles de que a única alternativa seria o as-
sentamento em terras no próprio estado, descartando qual-
quer proposta de colonização em outros estados, proposta 
imediatamente cogitada pelo governo estadual. A resistên-
cia à proposta de colonização era devida ao fato de esses 
sem-terra já terem informações sobre as difíceis condições 
de clima e de fertilidade do solo em alguns projetos de colo-
nização. Além disso, Sinval Guazzelli, governador do estado 
de 15 de março de 1975 a 15 de março de 1979, indicado pela 
Arena, partido que deu apoio político aos governos militares 
durante a ditadura militar, havia prometido que o assen-
tamento dos agricultores expulsos seria no próprio estado. 
Havia da parte dos agricultores sem-terra a expectativa de 
que o problema seria resolvido em poucos dias. As propostas 
concretas, no entanto, não eram apresentadas. Segundo o 
deputado estadual do MDB Aldo Pinto, havia conivência en-

15 Nota oficial do governo do estado publicada nos jornais Zero Hora (18.5.1978) 
e O Nacional (18.5.1978). O Parque de Exposições Assis Brasil fica em Esteio, 
próximo a Porto Alegre, e era, naquele período, utilizado para a realização da 
Exposição Internacional de Animais (Expointer).
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tre os governos estadual e federal no sentido de não oferecer 
nenhuma proposta de assentamento no Rio Grande do Sul. 
Na sua avaliação, 

[...] o governo federal não se mostra preocupado em conivên-
cia com o governo estadual. Quem possui poderes para cassar 
mandatos, elaborar leis de exceção e mandar em tudo, por que 
não tem poder para equacionar uma questão social desse por-
te? (Zero Hora, 3.6.1978). 

Com o passar dos dias, foi ficando mais clara a inten-
ção do governo estadual de assentar os colonos em projetos 
de colonização no Mato Grosso, evitando, dessa forma, de-
sapropriar terras no estado. O temor era que a desapropria-
ção de terras para assentar os sem-terra remanescentes da 
reserva de Nonoai pudesse desencadear movimentos mais 
amplos, a exemplo do Master, na década de 1960.

Enquanto os colonos aguardavam uma proposta con-
creta de assentamento imediato no estado, os governos 
estadual e federal, por intermédio do ministro do Interior, 
Rangel Reis, e do presidente da Cooperativa Mista Canara-
na Ltda. (Coopercana), Norberto Schwantes,16 elaboraram 
um projeto de colonização em Mato Grosso. Outros já ha-
viam sido implantados em anos anteriores e estavam sendo 
avaliados no final dos anos 1970 e início da década de 1980 
com muitas críticas. Entre esses estudos está o de José Vi-
cente Tavares dos Santos, que foi condensado na obra Ma-
tuchos: exclusão e luta: do sul para a Amazônia (1993), cujo 

16 Quem é Norberto Schwantes? Ele se define como filho de pequenos agricultores, 
descendentes de alemães, nascido em Carazinho, RS. Estudou em um colégio 
luterano e galgou à função de pastor no município de Tenente Portela, norte do 
Rio Grande do Sul, uma das últimas regiões colonizadas no estado e com base 
econômica na pequena propriedade. Ali teve uma atuação importante como pas-
tor na organização de cooperativas, na região Norte do RS, e no incremento de 
projetos de colonização, nas regiões Centro e Norte do país, com famílias de 
agricultores e pequenos proprietários. Ali também atuou junto aos índios Kain-
gang na organização de cursos e na conscientização dos seus direitos.
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título do capítulo terceiro sintetiza as políticas fundiárias 
levadas a cabo pelos governos militares: A colonização con-
tra a reforma agrária (1964-1984). É essa a orientação po-
lítica fundamental, além de planejamento estratégico, para 
ocupar regiões até então pouco povoadas, ou seja, com bai-
xa densidade populacional, de modo particular dos estados 
Mato Grosso, Pará e Amazônia. Para tanto, foram criadas 
legislações específicas,17 que definiam conceitos e procedi-
mentos relativos à colonização, bem como abriam possibi-
lidades para empresas privadas organizarem projetos de 
colonização. O Decreto nº 68.524, de 16 de abril de 1971, de-
finia, conforme seu artigo 1º, que o Incra poderia “autorizar 
a participação da iniciativa privada na implantação de pro-
jetos de colonização: a) nas áreas declaradas prioritárias 
para a Reforma Agrária; b) nas áreas definidas pelo § 1º do 
artigo 2º do Decreto-lei nº 1.106, de 16 de junho de 1970; c) 
nas terras devolutas incorporadas ao patrimônio da União 
pelo artigo 2º do Decreto-lei nº 1.164, de 1º de abril de 1971”. 
Conforme o artigo 2º, “A participação se fará pelas empre-
sas colonizadoras registradas no INCRA, que preencham 
os requisitos de idoneidade técnica e financeira e os demais 
fixados para esse fim, em instrução própria”. 

É dentro desse contexto legal que foi criada, no início 
dos anos 1970, a Cooperativa de Colonização 31 de Março, 
no município de Tenente Portela, Rio Grande do Sul, sob a 
liderança de Norberto Schwantes. Antes de criar essa co-
operativa, ele atuara como pastor da Igreja Luterana em 

17 Em 9 de julho de 1970, foi criado, pelo Decreto-lei nº 1.110, o Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária, autarquia vinculada ao Ministério da Agri-
cultura. outra lei importante foi criada pelo Decreto-Lei nº 68.524, de 6 de abril 
de 1971, que “Dispõe sobre a participação da iniciativa privada na implantação 
de projetos de colonização nas zonas prioritárias para a Reforma Agraria, nas 
áreas do Programa de Integração Nacional e nas terras devolutas da União na 
Amazônia Legal” (Brasil, 1971a).
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Tenente Portela, onde também instalou uma emissora de 
rádio que teve papel fundamental nos propósitos da coloni-
zação. Ele relata a importância da instalação da rádio: “[...] 
no dia 11 de outubro de 1970, inauguramos a Rádio Mu-
nicipal de Tenente Portela, com a presença do governador 
do estado, Euclides Triches, e parte do seu secretariado e 
políticos vindos de Porto Alegre” (Schwantes, 1989, p. 66). 
Essa iniciativa foi fundamental para o passo seguinte, que 
foi o de organizar projetos de colonização. Por meio da rádio, 
eram feitas campanhas dirigidas aos pequenos agricultores 
do município e da região, informando-lhes sobre as possibi-
lidades de melhorar de vida com trabalho em terras menos 
acidentadas e mais produtivas no Mato Grosso. Seus rela-
tos atestam que esse trabalho foi decisivo para convencer 
agricultores a migrarem para os projetos de colonização. 
Para tanto, providenciou slides sobre as condições favorá-
veis das novas terras em Mato Grosso: “[...] diariamente, 
durante duas horas, Orlando e eu estávamos diante dos mi-
crofones contando o que vimos e respondendo a perguntas 
dos ouvintes” (Schwantes, 1989, p. 74). Assim, em fins de 
março de 1971, foi criada a Cooperativa 31 de Março (Coo-
percol). Schwantes justifica as razões dessa denominação:

Nos tempos bicudos da ditadura Médici, considerações políti-
cas nos levaram a marcar a fundação da cooperativa para o dia 
31 de março, aniversário da revolução. Queríamos mascarar o 
que realmente estávamos fazendo: um projeto de reforma agrá-
ria. Naquele tempo nem poderíamos falar de reforma agrária, 
pois não queríamos atrair sobre nós, ainda mais, a atenção 
inquisitorial do Exército. Então, com quatrocentos associados, 
fundamos a Cooperativa de Colonização 31 de março Ltda -  
Coopercol. A diretoria dela era composta apenas de agriculto-
res dispostos a emigrar (1989, p. 74).

É nesse período que os governos militares incremen-
tam campanhas de um Brasil grande e gigante. Megaproje-
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tos são apresentados como alternativas de desenvolvimento 
para o país: Itaipu, Transamazônica, usina nuclear. É nes-
se contexto que foi lançado, em 1972, o programa de colo-
nização Canarana, denominação que, segundo Schwantes, 
lembrava Canaã, “a terra prometida”, conforme os livros bí-
blicos Gênesis e Números (1989, p. 99-106). Esse projeto or-
ganizado pela Coopercol estava localizado, segundo Santos:

[...] na região de Barra do Garças, a leste do estado do Mato Gros-
so, no quilometro 335 da rodovia (não asfaltada) BR 158 – Barra 
do Garças – Porto Alegre do Norte. A região de Barra do Garças 
era o território dos índios Bororo e Xavantes e, desde o século 
XVII, os portugueses organizaram expedições, as chamadas ban-
deiras para capturá-los e fazer deles escravos (1993, p. 65). 

Na medida em que a Coopercol organiza e dinamiza 
a colonização em Canarana, o Incra busca seu apoio para 
implementar outros projetos, entre eles, os de Altamira e 
Marabá, situados às margens da Transamazônica, projetos 
que integravam o Plano de Integração Nacional (Santos, 
1993, p. 70). Pouco tempo depois de iniciar-se o desloca-
mento, multiplicaram-se as denúncias sobre as condições 
de vida no local. Os primeiros 76 agricultores partiram sem 
a família e viajaram durante nove dias para chegar ao des-
tino. Segundo Santos, ao chegarem lá, ficaram surpresos: 
“[...] a metade deles voltou de imediato, horrorizados com 
a precariedade das condições de vida nos projetos”. Ainda, 
segundo Santos, conforme relato do padre da paróquia de 
Tenente Portela, registrado no livro tombo: 

Da primeira leva, a maioria voltou: os homens foram sozinhos 
e eram obrigados a permanecerem lá por seis meses. Alguns 
deles com quem falamos, nos contaram horrores. Passaram até 
fome e tinham que dizer, nas mensagens que enviavam aos fa-
miliares, que tudo ia bem (1993, p. 70).
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O projeto Terranova, criado em 1978, por Schwantes, 
é parte dessa política de colonização. Como ele já era conhe-
cido do Incra pelos projetos que havia ajudado a implantar, 
foi convidado a organizar um novo projeto de colonização 
para assentar os agricultores acampados expulsos da re-
serva de Nonoai que estavam acampados provisoriamente 
no parque Assis Brasil, em Esteio. Esse projeto ficou co-
nhecido como Terranova e foi organizado pela Coopercana, 
que “havia sido fundada em 5 de julho de 1975, por 200 
adeptos, na maioria colonos vindos do Sul para o programa 
Canarana, e também para outros programas privados da 
região de Barra do Garças” (Santos, 1993, p. 99). Como ha-
via urgência para resolver o problema dos acampados em 
Esteio, o projeto foi organizado em tempo muito curto. Na 
obra Uma cruz em Terranova, Schwantes (1989) detalha 
como participou desse projeto de colonização que foi esbo-
çado em poucos dias, e previa a organização de agrovilas 
a fim de evitar problemas ocorridos anteriormente com o 
isolamento das famílias. 

O trâmite da proposta foi rápido, pois, recebido o pa-
recer favorável do ministro do Interior e do presidente da 
República, general Ernesto Geisel, a proposta foi apresenta-
da aos colonos pelo próprio Schwantes, no dia 25 de maio de 
1978, três semanas após o início da expulsão, ou seja, em um 
prazo relativamente curto, considerando-se as proporções do 
projeto, de área total de 435 mil hectares, divididos em 1.060 
lotes. Segundo Santos, 

[...] até junho de 1979, 637 famílias foram assentadas em par-
celas de 200 ha, cada parcela se compunha de um lote de terra 
individual de 100 ha, mais um terreno residencial de cerca de 
2 ha na agrovila e uma quota-parte de 100 ha numa reserva 
florestal comum. Foram criadas seis agrovilas durante esse pe-
ríodo” (1993, p. 119).
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A proposta apresentada foi recebida com desconfiança 
pelos sem-terra. As informações que circulavam a respei-
to das condições dos assentamentos em Mato Grosso não 
eram as melhores. O próprio Schwantes relata que muitas 
representações a respeito dos projetos organizados por ele e 
seus colaboradores não se sustentavam. Em depoimentos,18 
ele detalha esses problemas e, para fazer frente às críti-
cas, propôs a constituição de uma comissão composta por 
representantes dos sem-terra acampados no parque, por 
prefeitos, vereadores e jornalistas, para visitar o projeto 
Terranova bem como o projeto Canarana, já organizado e 
em funcionamento. Essa comitiva viajou, então, até o local 
e, ao retornar a Esteio, foi recebida com frieza pelos agri-
cultores alojados, que ainda aguardavam uma proposta de 
assentamento no próprio estado.

Assim que o projeto Terranova foi concluído e apro-
vado pelas autoridades federais, iniciaram-se as inscrições 
dos interessados. A previsão era começar a transferência 
ainda no princípio de junho, menos de um mês após o início 
do conflito com os índios. O governo federal, por intermédio 
do ministro do Interior, concentrou sua atenção no projeto 
de colonização Terranova e no deslocamento dos sem-terra 
para o Mato Grosso, sob o pretexto de que no Rio Grande do 
Sul não havia área disponível para desapropriação e assen-
tamento das famílias. Essa argumentação, retomada com 
insistência nos meses seguintes, confrontava-se com dados 
do próprio Incra, que revelavam a existência de, pelo me-

18 O grupo de pesquisa Pró-memória de Brasília, desenvolveu estudos sobre o pro-
jeto de colonização Canarana que resultaram em produções escritas e em ima-
gens. Há um blogue na internet contendo documentos em vídeo, depoimentos 
de Schwantes e relatos sobre a constituição desse projeto. O próprio Schwantes, 
em um dos depoimentos, fala que havia muita desconfiança em relação às con-
dições de vida nesses novos territórios. Disponível em: <http://promemoriaca-
narana.blogspot.com.br/>. Acesso em: 15 de setembro de 2014. 
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nos, 800 mil hectares de terras ociosas ou mal aproveitadas 
no estado (Zero Hora, 8.6.1978, p. 23; Assembleia Legisla-
tiva, 1981, p. 43).

Diante do agravamento das condições de vida em Es-
teio, muitas famílias acabaram cedendo à única proposta 
concreta apresentada. Nas palavras de um colono, a opção 
pela colonização deu-se pela ausência de outras perspec-
tivas: “Assinei (a ficha) porque não tenho mais esperan-
ças de nada, já tomei uma surra muito grande com tudo 
o que aconteceu e não quero mais levar outra” (Zero Hora, 
30.5.1978). Nas palavras do sem-terra João Ferreira Casti-
lhos, fica evidente a situação desesperadora: “Eu vim com 
a ideia de ficar no Rio Grande do Sul [...]. Não sei o que 
vai acontecer com a gente aqui. Ninguém diz nada, o go-
verno nem dá uma palavrinha sequer, e a gente fica que 
nem boi no campo, sem ser recolhido de noite” (Zero Hora, 
10.6.1978).

Diante da resistência de muitas famílias, Schwantes 
adotou uma nova tática: a utilização de recursos visuais 
(fotos, filmes, slides), produzidos em outros projetos de co-
lonização, entre eles, o de Canarana. Conforme Schwantes 
(1989), era preciso mostrar que as informações que muitos 
sem-terra tinham a respeito das condições nos projetos de 
colonização em Mato Grosso eram inconsistentes. A nova 
tática produziu resultados e muitas famílias inscreveram-
-se no projeto Terranova. No início de julho, em torno de 
quinhentas famílias iniciaram a viagem de ônibus, percor-
rendo, aproximadamente 3.500 quilômetros até o projeto 
Terranova. Na chegada ao local, eles foram recebidos por 
Schwantes, que fez um discurso associando a iniciativa da 
colonização ao Plano de Integração Nacional empreendido 
pelos governos militares: 
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Havia na frente da agrovila três mastros com as bandeiras do 
Brasil, do estado do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul, es-
perando festivamente os pioneiros. No fim da tarde de 5 de 
julho, eles foram recebidos com o Hino Nacional que ecoava 
pelo alto-falante. Fiz um brevíssimo discurso de boas-vindas. 
Imediatamente, ali mesmo, na frente da agrovila, sorteamos os 
lotes e todos foram a pé procurar a sua casa. Depois passaram 
os ônibus descarregando as malas. Dentro da casa coberta de 
lona estava tudo o que fora prometido. Faltava apenas a motos-
serra que chegaria dali a alguns dias. Todos tinham recebido 
mantimentos para 30 dias (Schwantes, 1989, p. 179). 

Essa avaliação otimista não é compartilhada por pes-
quisadores desse projeto, que descrevem um quadro muito 
mais complexo e dramático, como o faz Santos, ao analisar 
a chegada dos agricultores de Esteio ao projeto Terranova: 

Mal desembarcaram do ônibus, a primeira surpresa: as casas 
prometidas não passavam de cabanas de madeira sem portas 
nem janelas. Mas, outras surpresas se sucederam: o encana-
mento de água jamais será feito, como também não será feita 
a instalação elétrica. Não havia dispensário nem escola. Pior 
ainda, as terras não tinham sido medidas e o desmatamento 
de 10 ha jamais seria feito. Para a alimentação, a soma que re-
ceberam não durou muito tempo, em vista dos elevados preços 
das mercadorias numa região de estradas não asfaltadas, de 
difícil tráfego nos meses de chuva (1993, p. 127-128).

As famílias inscritas no projeto que permaneceram no 
parque em Esteio foram sendo deslocadas posteriormente, 
à medida que a infraestrutura foi sendo concluída. Segun-
do pesquisa realizada por Ghelen (1983, p. 163), desloca-
ram-se para Terranova 550 famílias, ou seja, pouco mais da 
metade das expulsas da reserva de Nonoai. Nesse projeto, 
outras famílias foram assentadas, além daquelas oriundas 
do parque Assis Brasil. As famílias que ali estavam acam-
padas e resistiram à pressão da mudança para o projeto 
Terranova foram assentadas em uma área desapropriada 
próxima ao município de Bagé, no próprio estado. A coorde-
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nação desse assentamento ficou sob a responsabilidade da 
Cooperativa Mista Aceguá Ltda. (Camal).

O assentamento das famílias alojadas no parque As-
sis Brasil resolveu parte do problema. No entanto, muitas 
outras permaneceram dispersas, em Nonoai, Ronda Alta, 
Sarandi, entre outros municípios. O governo tratou de re-
solver o problema dos alojados no parque, e os demais con-
tinuaram na condição de sem-terra. Algumas famílias que 
permaneceram nas proximidades da reserva de Nonoai co-
meçaram a se reunir no início de 1979, visando solucionar 
o problema. No mês de agosto de 1979, foi organizado, na 
Assembleia Legislativa, um debate com representantes das 
famílias expulsas da reserva de Nonoai que, na ocasião, en-
contravam-se “acampadas” em três núcleos: o núcleo de No-
noai (na cidade de Nonoai); o de Cruzeiro do Sul (na cidade 
de Planalto) e o de Três Palmeiras (na cidade de Ronda 
Alta), conforme notícias do jornal O Nacional (20.7.1978). 
Na ocasião, foram denunciadas as precárias condições de 
vida das famílias, os problemas enfrentados nos barracos 
de plástico, o frio e as chuvas de inverno e, consequente-
mente, as doenças. Para viver, trabalhavam como diaristas 
em lavouras próximas aos núcleos. Os trinta agricultores 
presentes na audiência representavam cerca de 350 famí-
lias acampadas nesses três núcleos; dessas, 250 reivindi-
cavam assentamento no próprio estado, e cem já tinham 
optado pelo projeto de colonização de Terranova.

É da resistência dessas famílias à proposta de colo-
nização em Mato Grosso que renasce a luta por reforma 
agrária no próprio estado, bem como a reivindicação por 
políticas agrícolas em prol dos pequenos agricultores. Após 
muitas idas e vindas, ocorreu uma reunião na Assembleia 
Legislativa, na qual foram discutidas alternativas de as-
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sentamento para essas famílias, entre elas, a possibilidade 
de ocupar duas áreas da Fazenda Sarandi, desapropriadas 
pelo governador Brizola, em 1962, que estavam sendo ex-
ploradas por particulares: uma área pela empresa Macalli 
e a outra pelos irmãos Dalmolin. Praticamente vinte anos 
depois da desapropriação da Fazenda Sarandi para fins de 
reforma agrária, ela continuava sendo alvo de críticas e dis-
putas, conforme vimos anteriormente.

É nesse contexto que os sem-terra, remanescentes 
de Nonoai, passam a discutir objetivamente a proposta de 
ocupar essas duas áreas, classificadas como improdutivas. 
No dia 7 de setembro de 1979, aproveitando o envolvimento 
da polícia com atos cívicos nas cidades da região, um grupo 
de 110 famílias ocupou a área explorada pela Macalli. Essa 
primeira ação foi facilitada porque a Justiça já havia dado 
ganho de causa ao Estado, em 5 de setembro, por meio da 
reintegração. Tratava-se de parte da Fazenda Sarandi que 
tinha sido apropriada pela iniciativa privada quando tinha 
como fim a reforma agrária. A reintegração foi dada ao go-
verno estadual que havia desapropriado a área. O governo 
estadual não teve muito que fazer, a não ser reconhecer a 
legitimidade da ação (Zero Hora, 23.9.1979).

A ocupação da granja Macalli significou muito mais 
do que uma conquista de terras no próprio estado. Forta-
leceu a confiança dos sem-terra de que, com organização e 
persistência, conseguiriam atingir o objetivo principal, que 
era de serem assentados no Rio Grande do Sul. Como o nú-
mero de famílias sem-terra remanescentes de Nonoai era 
muito superior à capacidade de absorção da área disponível 
na Macalli, pois apenas 110 famílias foram contempladas 
para assentamento, a mobilização continuou. No dia 25 de 
setembro de 1979, ocorreu uma segunda ocupação. Nessa 
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ocasião, foram 170 famílias de agricultores que ocuparam a 
Granja Brilhante, ainda em litígio na Justiça. A repressão 
policial, dessa vez, foi muito intensa e o governo estadual 
somente desistiu de retirar os agricultores com o uso da for-
ça por causa da pressão dos próprios agricultores e de enti-
dades e organizações da sociedade civil. Poucos dias depois, 
ocorreu outra ocupação na mesma área, quando setenta 
famílias organizaram um acampamento na outra extremi-
dade da área. Assim, o número de famílias no local chegou 
a 240, muito além das possibilidades de assentamento. 

Diante dessa situação, o governo estadual selecionou 
oitenta famílias para serem assentadas e as demais perma-
neceram acampadas dentro da área, embora sem perspectiva 
de solução. Dessas, em torno de 20% desistiram; as demais 
decidiram, no dia 8 de outubro de 1979, ocupar a Fazenda 
Annoni (Ghelen, 1983, p. 179-182). A distância entre a Gran-
ja Brilhante e a Fazenda Annoni, então ocupada, é de apro-
ximadamente 30 quilômetros. A polícia agiu com violência, 
reprimindo os agricultores que participaram dessa ocupação, 
forçando-os a retornarem para a Granja Brilhante. Na oca-
sião, vários agricultores foram presos e conduzidos para o 
presídio de Santo Ângelo, onde permaneceram durante cinco 
dias. No dia 10 de outubro, foram presos mais dois agriculto-
res e dois sociólogos que acompanhavam os sem-terra. Todos 
foram conduzidos para o mesmo presídio. A polícia ameaçou 
prender mais 29 sem-terras (Zero Hora, 11.10.1980). 

O conflito da reserva de Nonoai ajudou a explicitar 
um conjunto de contradições relativas à concentração da 
terra, à corrupção no uso de terras desapropriadas para 
fins de reforma agrária, às políticas agrícolas voltadas à 
modernização da agricultura, às políticas de colonização 
para o centro oeste e o norte do Brasil, especialmente as de 
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iniciativa privada, entre os quais, os projetos de Schwantes 
em Canarana e Terranova, no Mato Grosso. Desde o golpe 
militar de 1964, questões de reforma agrária deixaram de 
ser discutidas nas diferentes esferas políticas, tanto no Rio 
Grande do Sul quanto no Brasil. A repressão aos movimen-
tos sociais organizados permitiu a expansão de projetos 
integracionistas e desenvolvimentistas, especialmente na 
Região Norte do país. A eclosão do conflito de 1978 abriu 
novas perspectivas para a organização social de agricul-
tores que buscavam melhores condições de vida por meio 
de conquista de terra. O palco central dessa retomada da 
luta pela reforma agrária se dá num contexto em que as 
contradições fundiárias se aprofundaram, nas décadas de 
1960 e 1970, notadamente na região de Sarandi. Progressi-
vamente, os agricultores sem-terra foram compreendendo 
melhor os múltiplos valores e interesses em disputa, e as 
diferentes formas de intervenção do Estado por meio dos 
aparelhos repressivos. Assim, o movimento social ganha 
notoriedade como espaço educativo. Cresce progressiva-
mente a consciência de que a conquista da terra é um direi-
to e também uma condição para a produção da subsistência. 
Nesse sentido, a terra não é uma concessão do Estado, ao 
contrário, foi pela mediação do Estado que adentraram as 
reservas indígenas em busca de meios para trabalhar, fato 
que resultou na expropriação do pouco que ainda tinham. 
Praticamente ninguém conseguiu retirar das áreas indíge-
nas nada do que havia sido construído ao longo dos anos, ou 
seja, a expropriação chegara ao limite máximo. Com a cons-
ciência de que somente a ação organizada pode resultar em 
alguma conquista efetiva, é nesse contexto sociopolítico e 
geográfico que surge o acampamento da Encruzilhada Na-
talino, objeto de análise dos capítulos seguintes.



O processo de constituição 
do acampamento

O acampamento da Encruzilhada Natalino apresenta 
muitas peculiaridades em relação aos organizados 
anteriormente, assim como àqueles organizados 

posteriormente, sob a direção do Movimento dos Sem Ter-
ra (MST), criado em 1984, no Congresso de Curitiba, no 
Paraná. Quando do Acampamento Natalino, não havia um 
movimento de agricultores que o organizasse, a exemplo 
do Master, na década de 1960. O Acampamento Natalino 
não tinha como objetivo imediato a ocupação de uma área 
de terra definida; antes, tinha como perspectiva chamar a 
atenção das autoridades governamentais e da sociedade 
para a necessidade de uma solução no próprio estado para 
o problema decorrente da expulsão de famílias da reserva 
de Nonoai.

O acampamento foi se constituindo ao longo da ro-
dovia ERS-324, que liga Passo Fundo a Ronda Alta, no lo-
cal conhecido como Encruzilhada Natalino, denominação 
vinculada ao nome do proprietário de um estabelecimento 
comercial e lancheria existente no local, Natálio Verardi. 
Na foto apresentada na Figura 1, ao fundo e ao lado esquer-
do, percebe-se o referido estabelecimento. O acampamento 
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estendia-se para as duas direções da rodovia, tendo como 
ponto de referência (centro) esse local. 

Figura 1 – Estabelecimento comercial na Encruzilhada Natalino

Fonte: arquivo pessoal de Arnildo Fritzen.

A região em que surgiu o acampamento está ladea-
da por extensas áreas de terra, exploradas com agricultura 
empresarial e mecanizada ou com criação de gado. É en-
cruzilhada porque é acesso aos municípios de Rondinha, 
Sarandi e Carazinho, além de Ronda Alta e Passo Fundo, 
pela ERS-324 (Figura 2). Além disso, o acampamento loca-
lizava-se nas proximidades das granjas Brilhante e Macalli, 
já ocupadas por remanescentes da reserva de Nonoai, con-
forme considerado na parte final do primeiro capítulo. 
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Figura 2 – Mapa do RS com a seta indicando a localização do acampamento

Fonte: mapa rodoviário do Rio Grande do Sul. Disponível em: <http://www.infoescola.
com/mapas/mapa-rodoviario-do-rio-grande-do-sul/>. Acesso em: nov. 2015.

A trajetória do acampamento, desde a sua constitui-
ção em 1980 até o assentamento definitivo em 1983, pode 
ser dividida em quatro fases distintas: a primeira, que vai 
da gênese até o final do mês de julho de 1981; a segun-
da, que abrange o período da intervenção militar-federal 
durante o mês de agosto de 1981; a terceira, que vai da 
saída dos interventores até o assentamento provisório em 
Nova Ronda Alta, em março de 1982; e a quarta, que vai do 
assentamento provisório em Nova Ronda Alta ao assenta-
mento definitivo, em outubro de 1983.

Como já foi observado, o acampamento não resultou 
de uma prévia articulação dos acampados por intermédio de 
um movimento social existente. Isso não significa que tenha 
nascido espontaneamente. Desde o conflito em Nonoai havia 
lideranças políticas e religiosas que acompanhavam o desen-
rolar dos fatos e que, de alguma forma, participaram também 
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da organização do acampamento, mas ele foi fruto, antes de 
tudo, da premência das condições materiais e da ausência ab-
soluta de perspectivas para as famílias de agricultores sem 
terra expulsas da reserva de Nonoai, ampliado com a partici-
pação de outras famílias de agricultores minifundiários, me-
eiros, agregados, arrendatários ou peões, conforme mostra o 
Quadro 1. O levantamento foi realizado pelo Incra em 1º de 
maio de 1981, quando o acampamento já contava com muitas 
famílias, dando um panorama da procedência dos acampa-
dos, assim como das trajetórias familiares. 

Quadro 1 – Dados do cadastramento do Incra realizado em 1º de maio 
de 198119

Atividades realizadas antes de acampar Famílias
Arrendatários 118
Peões 73
Agregados 66
Trabalhavam com o pai 63
TRABALH. 49
Parceria 21
Diaristas 11
Trabalhavam com o sogro 11
Trabalhavam com a mãe 9
Trabalhavam na cidade 8
Retornados de projetos de colonização MT 8
Trabalhavam com o irmão 5
Trabalhavam em sociedade 5
Trabalhavam com o tio 2
Trabalhavam com o cunhado 2
Trabalhavam com a sogra 1
Contrato particular 1
Proprietário 1
Firma individual 1
Outros 14
Total 469

Fonte: Incra, 1981.

19 A categoria “TRABALH.” não detalha do que se trata exatamente. Simplesmen-
te é assim identificada.
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Esses dados mostram as trajetórias das 469 famí-
lias que estavam acampadas quando houve o cadastra-
mento, e apontam para as múltiplas experiências dos 
acampados e as complexas identidades ali presentes, 
tendo em comum a condição de pobreza e de exploração, 
ou seja, sem terra.20 As primeiras famílias que acampa-
ram eram remanescentes da reserva de Nonoai, não ti-
nham sido deslocadas para o parque Assis Brasil e nem 
contempladas nos assentamentos ocorridos em Macalli 
e Brilhante. Sem alternativas, foram se estabelecendo 
ao longo da rodovia, abrigadas em barracos de plástico 
ou de capim, buscando, com isso, chamar a atenção do 
governo e dos transeuntes da ERS-324 para o problema 
ainda não resolvido. A Figura 3 dá uma ideia de como o 
acampamento estava organizado ao longo da rodovia. 

20 A categoria arrendatário, por exemplo, é genérica. No cadastramento não existe 
um desdobramento, mas certamente inclui meeiros, que pagam 50% do que 
produzem ao proprietário da terra, outros pagam a terça ou quarta parte da 
produção. Essa era uma prática bastante comum entre as famílias que não ti-
nham terra, elas arrendavam parcelas dos que tinham terra e não a cultivavam 
totalmente. Pelo uso, pagavam percentuais, dependendo dos acordos, em geral 
acertados verbalmente entre as partes, metade da produção, um terço ou um 
quarto de tudo o que era produzido.
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Figura 3 – Foto de Assis Hoffmann

Fonte: Isto É (9.9.1981, p. 27).

Em razão dessas particularidades, o acampamento foi 
constituindo-se muito lentamente. Segundo Benincá (1987, 
p. 32), no dia 8 de dezembro de 1980, Albertoldo Natálio 
Vargas e sua família, expulsos de Nonoai, armaram a pri-
meira barraca em frente ao estabelecimento comercial da 
Encruzilhada Natalino. Logo após, outras famílias não con-
templadas com terras nas ocupações em Granja Brilhante 
também acamparam.21

21 As informações de Benincá sobre o início do acampamento foram obtidas com 
Arnildo Fritzen, padre que, na ocasião do acampamento, atuava na paróquia 
de Ronda Alta, tendo acompanhado de perto os sem-terra, desde a expulsão de 
Nonoai até as ocupações em Brilhante e Macalli. Segundo Fritzen, o acampa-
mento iniciou em 8 de dezembro de 1980. De acordo com informações do Zero 
Hora (19.4.1981), o acampamento iniciou com duas famílias: a de Albertoldo 
Natálio Vargas e a de Teófilo Wrasser. Quanto à procedência dessas duas famí-
lias, se da reserva de Nonoai, as informações são conflitantes. O cadastramento 
realizado pelo Incra, pela Funai e pelo governo do estado na reserva de Nonoai, 
em 1976, não faz referência a essas duas famílias. No cadastramento feito pelo 
Incra dos acampados em maio de 1981, há referência a Teófilo Wrasser como 
procedente do município de Planalto, e a Albertoldo Natálio como proveniente 
do município de Ronda Alta, da residência do seu pai. Mesmo com divergências 
de informações, o início do acampamento data de dezembro de 1980.
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O acampamento teve pouca expressividade numérica 
até abril de 1981, e a imprensa praticamente não tinha no-
ticiado quase nada sobre o fato. A partir de abril, mais fa-
mílias chegam, e o acampamento começa a chamar atenção. 
Os veículos de comunicação começam a fazer uma cobertura 
sistemática, posicionando-se a favor ou contra os acampados. 
O jornal Zero Hora noticia, então, em 7 de abril de 1981: “[...] 
há 15 dias eram apenas sete barracos de colonos expulsos da 
área indígena”. De acordo com a mesma fonte, entre 5 e 6 
de abril chegaram em torno de cinquenta famílias. Esse au-
mento era devido, em parte, à divulgação na região da exis-
tência de um acampamento. Muitos agricultores que viviam 
como arrendatários, meeiros ou assalariados decidiram, en-
tão, acampar, tendo em vista a possibilidade de conquistar 
um pedaço de terra e ter melhores condições de vida. 

Origem e condições socioeconômicas dos 
acampados

Em consequência do grande aumento de famílias no 
acampamento, surgiram várias indagações: De onde proce-
diam essas famílias? Onde trabalhavam antes de acampar? 
Que relações de trabalho mantinham? Setores que se opu-
nham aos movimentos sociais, especialmente do governo 
estadual e da imprensa, intensificaram essas questões e, 
ao mesmo tempo, desencadearam campanhas difamatórias 
contra os acampados, acusando-os de não serem sem-terra 
e de estarem sendo manipulados. A partir desse momento, 
o Incra realizou vários cadastramentos dos acampados, ten-
tando identificar infiltrados e famílias que não eram sem-
-terra. O resultado do levantamento feito no dia 1º de maio 
de 1981 está organizado no Quadro 1. Uma análise das 
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condições socioeconômicas e culturais dessas famílias seria 
importante, embora fosse um tanto difícil realizá-la, visto 
que o número de acampados oscilou muito, pelo menos até 
o final de junho de 1981. No cadastramento realizado pelo 
Incra havia 469 famílias acampadas, e nele há uma distin-
ção entre acampados e não acampados, ainda que não sejam 
explicitados os critérios usados para tal procedimento. Con-
forme pesquisa do Incra, havia 187 famílias não acampadas 
e 282 famílias acampadas. O fato objetivo é que todas as fa-
mílias que se encontravam no local estavam acampadas. Do 
total, 25,1% delas eram arrendatárias; 19,36% trabalhavam 
em pequenas áreas de terra de familiares; 15,53% eram pe-
ões; 14,04% agregadas; 4,46% trabalhavam em parceria.

O cadastramento revelou ainda que a maioria dos 
sem-terra provinha de três municípios da região: 45,12% 
era de Ronda Alta; 20,42% de Nonoai, 14,46% de Constan-
tina. Os demais provinham de outros onze municípios, con-
forme se verifica no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Dados do cadastramento do Incra realizado em 1º de maio 
de 1981

Município Famílias
Ronda Alta 172
Nonoai 96
Constantina 68
Fazenda Sarandi (Ronda Alta) 29
Planalto 22
Sarandi 19
Liberato Salzano 18
Rondinha 12
Passo Fundo 6
Sagrisa (Ronda Alta) 5
Projeto Canarana (MT) 4
Palmeira das Missões 4
Outros projetos de colonização do MT 4
Fazenda Brilhante (Ronda Alta) 2
Três Palmeiras (Ronda Alta) 1
Rodeio Bonito 1
Erechim 1
São Valentin 1
Alto Recreio (Ronda Alta) 1
Pontão (Passo Fundo) 1
Mato Castelhano (Passo Fundo) 1
Outros 2
Total 470

Fonte: Incra (1981, p. 1-8). 

No Quadro 2, consta uma família a mais do que no 
quadro anterior. Essa pequena diferença se justifica em ra-
zão do aumento no número de famílias nesse período. O 
que chama atenção nesse quadro é a presença de famílias 
retornadas de projetos de colonização no Mato Grosso. Os 
dados apresentados pelo Incra indicam que eram oito famí-
lias nessa classificação, sendo quatro do projeto Canarana 
e outras quatro do projeto Terranova, projeto destinado es-
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pecificamente às famílias expulsas da reserva de Nonoai. 
Levantamentos posteriores apontam um aumento no nú-
mero de famílias que retornaram de projetos de colonização 
em Mato Grosso. Em relação aos remanescentes da reserva 
de Nonoai, os dados indicam que eram 42 famílias.22 

Antes de acampar, os sem-terra tinham vivenciado 
inúmeras experiências de trabalho. Laureano Siqueira, por 
exemplo, foi intruso na área indígena de Nonoai durante 14 
anos, sendo de lá expulso duas vezes: a primeira em 1966, 
e a segunda em 1978. Durante o período que ficou fora da 
reserva, trabalhou em Cascavel (PR) e, após muito sofri-
mento, retornou novamente para a reserva indígena. Com 
a expulsão em 1978, perdeu tudo o que tinha, e deslocou-se, 
então, para o Mato Grosso. Ele faz um comparativo das con-
dições econômicas entre a primeira e a segunda vez que foi 
expulso: “[...] ao sair da reserva tive que pegar 5 caminhões, 
hoje estou carregando meu capital nas costas”. Juntamente 
com outras famílias, ele foi para o projeto Terranova, onde 
enfrentou muitas dificuldades. Para dormir, ele relata, teve 
de deitar-se sobre uma caixa de madeira, não tendo visto 
cama nem fogão no local do projeto em que foi assentado. 
Decepcionado com as condições de vida, reuniu a família e 
retornou: “O que eu trouxe de volta foram três maletas de 
roupas e quatro bolsas de estopa” (Méliga; Janson, 1982,  
p. 15-16).

22 O cruzamento das informações resultantes do cadastramento realizado na 
área indígena de Nonoai em 1976 com o cadastramento realizado pelo Incra 
no acampamento, conforme Quadro 1, revela que 42 famílias estão referidas 
nos dois levantamentos. No jornal Correio do Povo (14.7.1981, p. 12), as infor-
mações são de que mais de oitenta famílias acampadas eram provenientes da 
reserva de Nonoai. Esse dado é, certamente, superestimado. Existem, também, 
dificuldades em relação às famílias que retornaram de projetos de colonização. 
Segundo Paulo Yokota, então presidente do Incra, havia no acampamento, “37 
famílias que foram ao Mato Grosso e depois venderam suas terras. Estes não 
tem mais oportunidade, já tiveram a sua vez” (Zero Hora, 1.8.1981, p. 12). 
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A trajetória da família de Salvador Pinheiro não foi 
muito diferente. Antes de entrar na reserva indígena de 
Nonoai, ele trabalhou como operário em Porto Alegre, e 
diante das dificuldades financeiras e da exploração, a fa-
mília retornou às atividades agrícolas na reserva indígena. 
Trabalhou, também, como agregado para três proprietários 
em Nonoai e como peão diarista para granjeiros em Passo 
Fundo (Méliga; Janson, 1982, p. 17-18).

A história de Davi Alves de Moura não diverge das 
anteriores e ilustra as trajetórias de sofrimento em busca 
de melhores condições de vida. Após ser expulso da reserva 
de Nonoai, ele foi para o projeto Terranova em novembro de 
1978. As primeiras decepções vieram com a frustração da 
safra, logo após, os problemas de saúde e a falta de finan-
ciamento; ainda, perdeu uma filha pequena, que morreu 
em consequência do tifo e da falta de assistência médica. 
Desiludido com o projeto Terranova, ele foi trabalhar no 
garimpo Peixoto (MT), transferindo-se, três meses depois, 
para o de Serra do Cachimbo (MT) e, dali, para o garimpo 
de Serra Pelada (PA). Após, retornou para o projeto Terra-
nova, onde trabalhou como peão; pouco tempo depois, re-
tornou ao Pará, onde trabalhou na fazenda de um tenente 
da Marinha, mas, ao ser ameaçado de morte por ele, retor-
nou ao projeto Terranova. Com dívidas e sem condições de 
pagá-las, vendeu o lote e retornou para Planalto (RS), onde 
trabalhou com seu pai. Dali partiu para o acampamento na 
Encruzilhada Natalino, tendo como objetivo a conquista de 
um pedaço de terra no estado (Méliga; Janson, 1982, p. 24-
27; O Globo, 14.3.1982).

A condição de sofrimento não determina a consciência, 
mas coloca-se como possibilidade. Esse é um dos aspectos 
fundamentais na constituição e na trajetória do acampa-
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mento. As experiências históricas individuais e coletivas 
foram sendo refletidas e contextualizadas nas relações 
históricas de dominação e, dessa forma, foram ganhando 
uma dimensão política de resistência. As várias iniciativas 
visando garantir o sustento, como a intrusão de áreas in-
dígenas, fracassaram. O poder público criou expectativas 
de solução para os problemas que, aos poucos, foram sendo 
frustradas. A reflexão sobre essas vivências deu condições 
para uma compreensão mais ampla dos complexos interes-
ses em pauta na questão da reforma agrária. 

A diversidade de experiências vividas, de persona-
lidades e de interesses, em parte, ainda individuais, não 
impediu que os acampados mantivessem o foco na ques-
tão central, que era a conquista de um pedaço de terra no 
próprio estado, ao contrário, deu ao movimento mais for-
ça, consistência e subsídios para questionar as propostas 
apresentadas pelo governo estadual, que foi de emprego e 
terra nos projetos de colonização no centro-oeste e norte 
do país. A compreensão mais profunda dos problemas deu 
condições aos acampados de resistirem às adversidades cli-
máticas, aos conflitos internos, às acusações de setores da 
imprensa e também da sociedade civil bem como da repres-
são policial-militar.

A metodologia da CPT e o trabalho da 
Igreja no acampamento

Distintamente das experiências de acampamentos or-
ganizados pelo Master, na década de 1960, o da Encruzilha-
da Natalino ganhou feições muito próprias. O Master tinha 
o Partido Trabalhista Brasileiro como suporte ideológico e 
político. O esfacelamento dos partidos, após o golpe militar 
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de 1964, e a criação de outros dois partidos: Aliança Re-
novadora Nacional (Arena) e Movimento Democrático Bra-
sileiro (MDB) afastaram das lutas sociais os partidos que 
tradicionalmente mantinham vínculos orgânicos com mo-
vimentos e organizações sociais populares, como o Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB), o Partido Comunista Brasi-
leiro (PCB) e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), entre 
outros, tanto no espaço urbano quanto no rural. Os partidos 
que optaram pela luta armada, no campo e na cidade, fo-
ram, progressivamente, exterminados. Organizações da so-
ciedade civil, especialmente os sindicatos de trabalhadores 
rurais afastaram-se, na maioria dos casos, das lutas sociais 
e políticas, concentrando-se em trabalhos assistenciais. Em 
razão de tudo isso, quando iniciaram o acampamento, em 
fins de 1980, os sem-terra estavam praticamente sozinhos. 

Havia, evidentemente, pessoas que acompanharam 
de perto os conflitos sociais que se aprofundavam na re-
gião desde maio de 1978, mas a fala do acampado Raul 
Vargas é expressiva desse contexto: “No começo nós tínha-
mos uma situação muito péssima. Não tínhamos assistên-
cia de nada”. As poucas famílias acampadas decidiram, 
então, solicitar ao padre Arnildo Fritzen, vigário da paró-
quia de Ronda Alta, que rezasse uma missa no local, o que 
passou a ocorrer todos os finais de semana. “A gente viu 
que a Igreja começou a dar apoio” (Méliga; Janson, 1982,  
p. 30). A família de Raul Vargas foi a quarta a acampar. 

O padre Arnildo Fritzen iniciou suas atividades na 
paróquia de Ronda Alta em 1977, após ter sido expulso, em 
1976, do Seminário Nossa Senhora de Fátima de Erechim, 
no qual atuou na formação de futuros padres, por assumir 
posturas críticas e libertadoras na linha que pregava a dou-
trina social da Igreja, as orientações pastorais do Concílio 
Vaticano II e as conclusões da conferência latino-americana 
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dos bispos ocorrida em Medellín, no ano de 1968. Ao as-
sumir a paróquia de Ronda Alta, deu continuidade prefe-
rencialmente ao trabalho com pobres e oprimidos, no caso, 
os sem-terra, conforme orientação da própria conferência 
de Medellín. Vinculado à Comissão Pastoral da Terra, ele 
acompanhou de perto a expulsão dos agricultores da reser-
va de Nonoai e também os desdobramentos posteriores, es-
pecialmente as ocupações da Brilhante e da Macalli, e, de 
modo especial, a gênese e o desenvolvimento do Acampa-
mento Natalino.

A Igreja, especialmente a Católica, por intermédio 
da CPT, teve um papel decisivo na condução pedagógica do 
Acampamento Natalino, tanto na orientação política quanto 
na organização interna e na sistemática de reflexão sobre os 
avanços e as dificuldades. A CPT sempre trabalhou com o 
princípio de que a terra é um dom de Deus para todos. Em 18 
de fevereiro de 1980, em Itaici (SP), a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB, 1980), aprovou o documento 
Igreja e os problemas da Terra. Nele há um diagnóstico da 
estrutura fundiária no Brasil, uma análise crítica do modelo 
político brasileiro a serviço da grande empresa, da questão 
das terras e os povos indígenas, das migrações e a violência 
no campo, das responsabilidades pelos conflitos e mortes, da 
concentração do capital e do poder. Na fundamentação dou-
trinal, destaca-se o princípio da terra como um dom de Deus 
a todos os homens. O tópico 61 do documento diz: “Como 
criador e Senhor, é Deus que tem poder de definir o uso e 
a destinação da terra. Desde o início Ele a entregou aos ho-
mens para que a submetessem e dela tirassem o seu susten-
to” (CNBB, 1980, p. 9). Além de toda uma fundamentação 
bíblica, o documento busca na doutrina social elementos que 
justificam o compromisso da Igreja para com os excluídos da 
terra, mas que desejam dela tirar o sustento.
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O documento da CNBB Igreja e os problemas da Terra 
situa-se dentro de um movimento amplo de orientações da 
Igreja, iniciados a partir do Concílio Vaticano II e de outros 
dois eventos latino-americanos: os documentos de Medellín 
(Celan, 1968) e de Puebla (Celan, 1979). No documento da 
II Conferência Geral do Episcopado Latino-americano, con-
clusões de Medellín (1968), há um conjunto de princípios 
que fundamentam a tese de que a terra é concessão de Deus 
para todos os homens e não apenas para alguns. Nessa mes-
ma linha, o documento de Puebla (1979), ao analisar o tópi-
co Visão pastoral do contexto sociocultural, aponta para os 
desafios da ação da Igreja em relação à terra e, apresenta 
como um dos subtítulos: Compartilhar as angústias. Nele 
faz-se o seguinte diagnóstico relativo aos camponeses: 

[...] rostos de camponeses que como grupo social vivem relega-
dos em quase todo o nosso continente, sem terra, em situação 
de dependência interna e externa, submetidos a sistemas de 
comércio que os enganam e os exploram (Celan, 1979, p. 34). 

É dentro desse contexto teológico e político que a Igre-
ja avançou substancialmente na elaboração de documen-
tos relativos à doutrina social. Evidente que nem todos 
os seus membros assumiram esses compromissos. Muitos 
deles continuaram comprometidos em manter a ordem 
social, mesmo sendo profundamente desigual. Durante a 
existência do Acampamento Natalino, as tensões no âmbito 
da Igreja Católica foram muito intensas. É nesse contexto 
mais amplo que foi criada a Comissão Pastoral da Terra, 
vinculada à CNBB, no setor de pastoral social. A CPT foi 
criada em junho de 1975, no Encontro de Pastoral da Ama-
zônia, realizado na cidade de Goiânia, sob a coordenação da 
CNBB. Não se pode esquecer que aquele era um período de 
plena ditadura militar, de repressão às parcas manifesta-
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ções sociais, mas também de crescentes conflitos no campo, 
envolvendo indígenas, sem-terra, grileiros, latifundiários. 
A CPT foi designada com a função de apoiar a organização 
de trabalhadores a conquistarem terra (no caso dos sem-
-terra) e assegurarem as terras tradicionais aos indígenas. 

A CPT contribuiu para deslegitimar o conceito de pro-
priedade privada, utilizado para justificar a concentração da 
terra e do latifúndio. Ao fazer isso fundamentou, em novos 
pressupostos éticos, a legitimidade e o direito de acesso à ter-
ra. Essa compreensão foi sendo ampliada pela CPT dentro 
de um trabalho ecumênico, envolvendo outras igrejas, espe-
cialmente a Luterana. O postulado teológico de que o acesso 
à terra é um direito divino e que ela tem de ser usada para 
o cultivo em vista da subsistência e da vida foi fundamental 
para desvelar os pressupostos que legitimaram “cercamentos” 
de extensas áreas de terra para usos privados. Como esse di-
reito não é respeitado, milhares de famílias são privadas do 
direito à vida e ao trabalho, sendo forçadas, na ausência de 
outras opções, a acampar à beira da estrada e experimentar 
todo tipo de privação. As reflexões da CPT foram no senti-
do de fundamentar, em bases bíblico-teológicas, o direito de 
acesso à terra e a legitimidade das reivindicações. Para tanto, 
a entidade imprimiu, não sem conflitos, uma orientação me-
todológica, que deu condições para impor-se como força he-
gemônica no conjunto da correlação de forças nesse contexto. 

No que consistiu a metodologia da CPT, especial-
mente aquela conduzida pela equipe de trabalho do pa-
dre Arnildo Fritzen? Em dar condições e apoio para que 
os próprios acampados se assumissem como sujeitos e, por 
conseguinte, participassem ativamente de todas as discus-
sões no acampamento, na elaboração das propostas a serem 
apresentadas às autoridades públicas e nas negociações, 
especialmente com o governo estadual e com o Incra, assim 
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como se manifestassem durante campanhas de conscienti-
zação, coleta de alimentos, entrevistas de esclarecimento à 
imprensa e aos visitantes. 

A devolução da palavra aos verdadeiros interessados 
constituiu-se em elemento metodológico fundamental, mas 
também foi causa de muitos conflitos, especialmente com 
os partidos políticos e alguns líderes sindicais, que preten-
diam falar em nome dos sem-terra. Aparentemente simples, 
essa metodologia carrega uma potencialidade transforma-
dora fundamental. A pedagogia do oprimido, discutida por 
Freire (1981), trata, de alguma forma, dessa questão. Essa 
foi, como observado anteriormente, a grande ruptura em 
relação aos procedimentos do Master e também das Ligas 
Camponesas, que tinham líderes bem identificados e que, 
imediatamente após o golpe de 1964, foram presos, tortura-
dos e assassinados. Essa orientação metodológica embasou-
-se em uma avaliação crítica dos procedimentos utilizados 
pelo Master que, ao ser pressionado pelo governo estadual, 
atrelado ao PTB, perdeu, em parte, sua autonomia como 
movimento de agricultores sem terra.

A CPT tinha uma interpretação muito clara sobre a 
importância de que ninguém falasse em nome dos acam-
pados, e que eles mesmos assumissem os enfrentamentos 
necessários. As primeiras reações foram de incapacidade 
e falta de experiência. Progressivamente, no entanto, essa 
orientação político-metodológica foi se mostrando decisiva 
tanto para os acampados, que foram perdendo o medo de 
falar, quanto para as entidades solidárias com o movimen-
to, que passaram a ter um papel definido de apoio e respal-
do nas negociações e mobilizações. O depoimento do padre 
Schio, membro da CPT/RS, ajuda a compreender melhor as 
implicações metodológicas no encaminhamento das reivin-
dicações do movimento social: 
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[...] quando a causa é assumida por alguém de outra classe ou 
categoria que tem algo a perder, na hora difícil, ele negocia ou 
fraqueja [...]. Porém, se forem os implicados que estão defen-
dendo aquilo que é essencial à vida, aí torna-se diferente (Schio, 
1985, p. 202). 

Como essa concepção metodológica se desdobra no 
âmbito do acampamento? Para assegurar um processo 
participativo e democrático, foram organizadas comissões 
internas no acampamento, que tinham diferentes funções, 
de acordo com as necessidades do coletivo, e que eram co-
ordenadas pelos próprios acampados. Entre as comissões 
constituídas a partir das necessidades, destacam-se a de 
alimentação, a de higiene e saúde, a de água, a de estudos, 
a de canto, animação e rezas, a de segurança e recepção.23 
Para coordenar e acompanhar o trabalho dessas comissões 
específicas, foi criada uma comissão central. Todos os pro-
blemas que surgiam, bem como a formação de novas co-
missões e outras questões cotidianas, eram discutidos em 
assembleias gerais, que aconteciam diariamente, ao final 
da tarde. Nelas eram discutidas e deliberadas, em conjunto, 
todas as propostas e os encaminhamentos. 

Essa organização interna deu ao movimento condições 
para avançar qualitativamente, sobretudo quando o acam-
pamento ficou mais complexo, a partir da segunda metade 
de março e início de abril de 1981. Nesse período, o acam-
pamento despertou a atenção dos transeuntes da ERS-324 
e também da sociedade regional devido ao seu crescimento. 
Pelo fato de estar localizado à beira da estrada, sua expan-
são foi acontecendo ao longo da via. Foi então que alguns 
representantes da imprensa perceberam que não se trata-

23 No posfácio, padre Arnildo diz que essa forma de organização foi sendo cons-
truída com base nas experiências anteriores, quando da ocupação das granjas 
Macalli e Brilhante.
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va de um movimento isolado e temporário e começaram a 
fazer a cobertura sistemática dos eventos. Nesse mesmo 
período, o governo estadual destacou um efetivo policial, 
composto por aproximadamente cem soldados da Brigada 
Militar, para atuar no local. Os soldados instalaram-se em 
um latifúndio, em uma área cedida por um fazendeiro, lo-
calizada em frente ao acampamento (Boletim Sem Terra, 
edição especial, 23.2.1982, p. 1). Até então, a força policial 
ainda tinha um trabalho relativamente periférico, procedi-
mento que mudou nos meses seguintes.

Experiências político-pedagógicas com as 
negociações

Dada a natureza da constituição desse acampamento, 
ele continuou crescendo até final de maio e início de junho 
de 1981. Essa progressiva expansão gerou apreensão ao go-
verno estadual, que temia pelas suas repercussões. Em 6 
de abril, o governador Amaral de Sousa enviou um telex ao 
presidente do Incra em Brasília, Paulo Yokota, chamando 
a atenção para: 

[...] o crescente clima de tensão social que está intensificando-
-se na região do Alto Uruguai, particularmente no município 
de Sarandi e Ronda Alta, onde mais de cento e vinte famílias 
ameaçam invadir áreas de responsabilidade do Incra na Fa-
zenda Annoni e outras áreas particulares (Zero Hora, 7.4.1981). 

O governador temia, como se constata pelo documento, 
que os acampados ocupassem a Fazenda Annoni, desapro-
priada em 1973 e ainda em litígio na Justiça. Mesmo sob 
proteção militar, o local não estava totalmente imune à ocu-
pação, segundo avaliação do chefe do Executivo. Essa área 
foi objeto de ocupação dos sem-terra em 1985, já sob a coor-
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denação do Movimento dos Sem Terra, uma das primeiras 
ações do movimento organizado com repercussão nacional e 
internacional. O governo estadual, na ausência de propostas 
concretas, responsabiliza o Incra pela solução do problema.

Enquanto não são apresentadas alternativas de as-
sentamento no estado, aumenta o número de famílias 
acampadas e, consequentemente, os problemas agravam-
-se. Em meio às dificuldades de sobrevivência, decorrentes 
das condições precárias dos barracos, da falta de alimenta-
ção e de condições básicas de higiene e saúde, os acampados 
foram se organizando e ganhando força política. No dia 8 de 
abril, duas comissões deslocaram-se de Porto Alegre para o 
acampamento: uma com representantes da Assembleia Le-
gislativa e outra com o secretário da Agricultura. Ambas ti-
nham a finalidade de ouvir os acampados e averiguar suas 
condições de vida. As comissões, então, certificaram-se das 
más condições de habitação (barracos de plástico ou de ca-
pim), dos problemas decorrentes das condições climáticas 
que, em 1981, foram agravados com uma longa estiagem, 
fato que, agregado ao intenso tráfego na ERS-324, provo-
cava muita poeira e problemas respiratórios, tudo isso pre-
judicava a saúde dos acampados que reivindicaram o for-
necimento de assistência médica, alimentos e terras para 
serem assentados no próprio estado (Zero Hora, 10.4.1981; 
Correio do Povo, 10.4.1981).

A presença das duas comissões no acampamento foi 
importante por três razões principais: primeiro, para o 
conhecimento das condições existentes no local; segundo, 
porque os acampados conseguiram agendar uma audiência 
com o secretário da Agricultura para o dia 13 de abril, em 
Porto Alegre; terceiro, porque o governo estadual se pro-
nunciara, pela primeira vez, por intermédio do secretário 
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de Agricultura, de que no estado não havia terras para re-
forma agrária, ou seja, para o assentamento. Para os acam-
pados, no entanto, o mais importante foi a abertura de um 
canal de negociações com o governo estadual. Esse fato 
criou um clima de otimismo, alimentando expectativas de 
que o problema seria solucionado em breve. 

A comissão de acampados que se dirigiu a Porto Ale-
gre para a audiência, previamente agendada, era composta 
por doze agricultores. Tanto os representantes quanto as 
propostas a serem apresentadas foram discutidas e apro-
vadas em assembleia geral. A legitimidade da comissão foi 
um dos fatores que contribuiu bastante para a superação 
de tendências vanguardistas, por vezes presentes em movi-
mentos sociais, que delegam o poder a alguns personagens 
para representar o coletivo. A origem do termo vanguarda, 
segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss (2001), está vincu-
lada àquele que está na frente de uma tropa para combate, 
posição que encabeça uma sequência, dianteira, portanto, 
revela origem militar. Ao discutir essa questão, Betto faz 
uma reflexão muito instigante: 

Quando a gente começa a achar que a gente é vanguarda, que o 
povo não sabe, é ignorante, atrasado, sem querer começamos a 
fazer o jogo da direita, porque tudo o que ela quer é que a van-
guarda fique separada da massa. A minha geração sentiu isso 
na resistência armada. Ora, um revolucionário assume todas as 
dimensões importantes para o povo, e uma dessas dimensões é 
a religiosidade. Fico desconfiado de companheiros que fazem um 
cursinho por ai, aprendem meia dúzia de teorias revolucionárias 
e já saem torcendo o nariz para a fé do povo (2001, p. 42-43).

Essas reflexões acenam para várias questões, entre 
elas, a de não acreditar na capacidade das pessoas que, 
mesmo sem instrução acadêmica, carregam potencialida-
des de liderança e capacidade de teorizar as experiências. 
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O esforço empreendido por inúmeros pesquisadores brasi-
leiros, como Freire (1981, 1999), Arroyo (2012), Buffa, Ar-
royo e Nosella (1988), Chauí (1986, 2004, 2007), Fernandes 
(1978) e Da Mata (1997), ajuda a aprofundar a tese de como 
setores da elite intelectual brasileira nutrem desprezo em 
relação aos analfabetos e aos grupos populares, considera-
dos incapazes. As reações esboçadas pelos representantes 
dos governos estadual e federal em relação aos acampados 
expressam de modo cabal esse desprezo. Faltou a esses 
gestores se convencerem, como diz Arroyo, que a educação 
popular produziu uma inversão em relação às demais peda-
gogias por destacar a centralidade do sujeito: 

O mais importante na pedagogia da prática de liberdade e do 
oprimido não é que ela desvia o foco da atenção pedagógica 
deste para aquele método, mas dos objetos e métodos, dos con-
teúdos e das instituições para os sujeitos. Paulo (Freire) não 
inventa metodologias para educar os adultos camponeses ou 
trabalhadores nem os oprimidos, mas reeduca a sensibilidade 
pedagógica para captar os oprimidos como sujeitos de sua edu-
cação, de construção de saberes, conhecimentos, valores e cul-
tura. Outros sujeitos sociais, culturais, pedagógicos em apren-
dizagem, em formação.
Não propõe como educá-los, mas como se educam, nem como ensi-
nar-lhes, mas como aprendem, nem como socializá-los, mas como 
se socializam, como se afirmam e se formam como sujeitos so-
ciais, culturais, cognitivos, éticos, políticos que são (2012, p. 27).

Essas reflexões levantam um conjunto de questões 
que foram sendo vivenciadas e construídas no acampamen-
to e que lhe deram feições muito próprias. Como veremos 
nas páginas seguintes, tanto o governo estadual quanto o 
federal, incluindo os órgãos de repressão, assim como seto-
res da imprensa, da Igreja, de partidos e de sindicatos, não 
entendiam que pessoas analfabetas pudessem ter ideias 
próprias ou “pensar com a própria cabeça”. Para esses seto-
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res, os acampados estavam sendo manipulados por pessoas, 
entre elas, agentes da CPT. A noção de vanguarda define 
objetivamente a liderança, assim como os seguidores com 
papéis bem definidos. Essa concepção foi totalmente supe-
rada, mesmo tendo vindo à tona em alguns momentos. 

Como pensar a consciência dos sujeitos participantes 
de movimentos sociais a partir de uma compreensão metodo-
lógica vanguardista em confronto com uma pedagogia parti-
cipativa e dialógica? É possível que todos os membros de um 
determinado movimento social tenham consciência de todo 
o processo e participem de todas as decisões coletivamente? 
A inversão metodológica no Acampamento Natalino permi-
tiu aos acampados refletir e, nesse processo, construir uma 
consciência crítica. Algumas dessas preocupações foram pro-
blematizadas no texto de Benincá, Balbinot e Marcon: 

É possível um movimento social se apropriar da práxis en-
quanto instrumento de reflexão e como proposta pedagógica? É 
possível aos participantes de um movimento social terem cons-
ciência de todo o processo, incluindo táticas e estratégias, ou 
determinadas prerrogativas devem ficar reservadas ao grupo 
dirigente, ou seja, para a vanguarda? Em se trabalhando com 
a hipótese de que nem todos os envolvidos podem ter a compre-
ensão de todo o processo, como fica a questão do sujeito que age 
sem a consciência própria e segue decisões alheias? Não há um 
risco de reproduzir, em escala micro, as relações de dominação 
existentes na sociedade? (2009, p. 136).

Em relação à reunião em Porto Alegre, entre os doze 
indicados, apenas um conhecia a capital do estado, os de-
mais nunca tinham viajado a Porto Alegre, o que criou um 
clima de maior apreensão e expectativa. Apoiados pelas 250 
famílias até então acampadas, partiram para Porto Alegre 
no dia 12 de abril. Os resultados dessa primeira negocia-
ção foram frustrantes, tanto para a comissão quanto para 
os acampados. O governador Amaral de Souza negou-se a 
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recebê-los e indicou o secretário da Agricultura, Baltazar 
de Bem e Canto, como seu representante na negociação. O 
secretário transmitiu à comissão a posição do governo, que 
foi reiterada inúmeras vezes nos meses subsequentes: “[...] 
o estado não tem terras, nem dinheiro para comprá-las. O 
problema é do INCRA, que é um órgão de colonização e Re-
forma Agrária” (Zero Hora, 14.4.1981, p. 3). Essa primei-
ra audiência mostrou o quanto seria difícil conquistar um 
pedaço de terra no próprio Rio Grande do Sul. Progressi-
vamente, os acampados foram tomando consciência dos in-
teresses em disputa e a ausência de disposição política do 
governo estadual em resolver o problema.

Internamente, no acampamento, o número de famílias 
continuou aumentando. Muitas dessas famílias sequer se 
conheciam, e a partir do momento em que foram instalando 
seus barracos ao lado de outros, deram início a intercâm-
bios e à troca de informações relativas às experiências vivi-
das antes de acampar. As experiências de sofrimento bem 
como as expectativas eram múltiplas. O desafio colocado à 
comissão geral foi de refletir e aprofundar coletivamente o 
objetivo comum a todos os acampados, que era a conquis-
ta de terra no próprio estado. Considerando as trajetórias 
de vida individualizadas, eram poucas as experiências co-
letivas. Como já foi observado, no Acampamento Natalino, 
não houve movimento prévio no qual se tenha discutido e 
preparado os sem-terra para acampar. Foi, em certo sen-
tido, um movimento espontâneo, e, por isso, os interesses 
individuais estavam, ainda, muito presentes. Passar de um 
nível individualista de compreensão para uma consciência 
social, na qual os interesses coletivos tinham de estar no 
horizonte e era condição para a sobrevivência, exigiu muita 
reflexão e celebração. Nesse contexto, as assembleias gerais 
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realizadas todos os dias foram decisivas, tanto para enfren-
tar as difíceis situações pessoais quanto para alimentar a 
esperança de dias melhores. As reflexões bíblico-teológicas 
realizadas ao final de cada assembleia desempenharam um 
papel fundamental na superação das dificuldades, que eram 
de diversas naturezas. As conversas entre desconhecidos, e 
o chimarrão para aproximar as pessoas, deram condições 
para construir laços de amizade e solidariedade. 

Entre os acampados, chama a atenção a presença de 
famílias que retornaram de projetos de colonização no Mato 
Grosso. Os depoimentos desses foram muito importantes, 
na medida em que denunciavam as más condições de vida 
e de trabalho nos projetos. Um deles, Zidério Biazus, proce-
dente do projeto Terranova, disse: “Vi coisas lá que a gente 
nem imagina. Muito gaúcho morrendo por causa da ma-
lária, principalmente crianças”. Floreci de Fátima Olivei-
ra, proveniente do projeto de colonização em Chapada dos 
Guimarães (MT), relatou: “[...] uma mãe perdeu dois filhos 
em vinte dias por causa da malária” (Zero Hora, 15.4.1981). 
Disse, ainda, que a agrovila em que morava ficou isolada 
em consequência das chuvas, e, por conseguinte, as famí-
lias ficaram praticamente sem alimentação durante dez 
dias. Ao comparar as condições de vida no projeto de coloni-
zação com as do acampamento, disse que, mesmo com toda 
a precariedade, no acampamento eram melhores. Esses de-
poimentos dados durante as assembleias gerais fortalece-
ram ainda mais a proposta de resistir a qualquer proposta 
de terra que não no próprio estado (Zero Hora, 15.4.1981).

Os depoimentos de acampados que retornaram dos 
projetos de colonização em Mato Grosso deixaram o governo 
estadual em uma situação difícil. A retórica de que os proje-
tos eram bem sucedidos, como revelam as falas de Norberto 
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Schwantes, passa a ser confrontada com relatos de experiên-
cias vividas pelos próprios sujeitos e que continham força de 
argumentação. As informações sobre as condições dos proje-
tos de colonização, não apenas pelos depoimentos de retor-
nados, mas também pelas manifestações de sindicatos e da 
própria Comissão Pastoral da Terra, fortaleceram a posição 
dos acampados de reivindicarem terra no próprio estado. 

Essa situação gerou um impasse: o governo estadual 
insistindo na proposta de colonização e os acampados rei-
vindicando assentamento no estado. É nesse contexto que 
o governo estadual desencadeia uma forte campanha, por 
intermédio da imprensa, de desmoralização dos acampados. 
O foco do ataque eram os “elementos invisíveis” que esta-
riam infiltrados no movimento, interessados em aprofun-
dar o conflito com o governo (Zero Hora, 16.4.1981; Diário 
da Manhã, 16.4.1981). A acusação era de que os acampados 
estariam tirando proveito da situação de conflito e impasse. 
“Eles receberam terras no Mato Grosso e venderam as ter-
ras e muitos não são agricultores” (Zero Hora, 16.4.1981). A 
partir de então, esses e outros argumentos foram usados de 
modo sistemático pelo governo estadual, assim como pelo 
governo federal, por meio de seus interventores. Como os 
acampados não cediam às propostas de colonização, o go-
verno estadual apresentou, pela primeira vez, uma propos-
ta alternativa de emprego em estações experimentais da 
Secretaria da Agricultura do estado. Segundo fontes do go-
verno, “estamos dispostos a dar emprego para quem quiser 
trabalhar” (Zero Hora, 16.4.1981). No dia 16 de abril, deslo-
caram-se até o acampamento os representantes do governo 
estadual, o major Caio e o delegado Manfro da Casa Militar, 
para oficializar aos acampados a proposta de emprego nas 
estações experimentais (Diário da Manhã, 17.4.1981).
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A Semana Santa e a religiosidade no 
acampamento

Em um clima paradoxal, que misturava sofrimento e 
esperança, os acampados realizaram os rituais religiosos 
da Semana Santa (12 a 19 de abril de 1981). As reflexões 
confrontavam elementos da história de Jesus, sua prisão, 
tortura, morte e ressurreição, com as condições de vida no 
acampamento. Em torno da cruz de madeira, refletiram so-
bre a situação de morte, de abandono e de falta de terra. A 
maioria dos acampados tinha uma forte influência religiosa 
(católica, luterana, metodista e pentecostal), mas ultrapas-
sando as diferenças religiosas, o que os unia era o sofrimen-
to e a reivindicação de terra.

As reflexões em torno do paradoxo da cruz (morte e 
esperança) foram dando condições para um avanço da cons-
ciência política e também para a superação do dualismo 
entre fé e vida. Em uma pequena cruz, instalada desde o 
início do acampamento, estava escrito: “salva tua alma”. 
Essa frase expressa uma compreensão religiosa individu-
al e dualista ao opor as dimensões espiritual e material 
e, ao mesmo tempo, focar no indivíduo. Essa concepção  
individualista foi mudando, especialmente no final dos 
anos 1970 e início da década de 1980, quando ocorreram 
significativas transformações em alguns setores das igre-
jas, especialmente na Católica. Uma delas refere-se à ne-
cessidade de aproximar fé e política, o que implicava em 
uma ruptura com o maniqueísmo marcante na tradição 
religiosa entre corpo e alma. Inúmeras publicações surgi-
ram no início dos anos 1980, repensando as tradicionais 
posturas e interpretações bíblico-teológicas. Entre essas 
obras, pode-se referir as dos autores: Arns (1981), Clodovis 
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Boff (1993), Clodovis Boff e Leonardo Boff (2005), Leonar-
do Boff (1980, 1982), Comblin (1977, 1985), Dussel (1977), 
Gutiérrez (2000), Löwy (1991), Maduro (1981), Juan Luís 
Segundo (1978) e Sobrino (2001).24 Por toda a América La-
tina, multiplicaram-se grupos de estudos e reflexões, espe-
cialmente as comunidades eclesiais de base, que buscavam 
aproximar fé e vida. Os autores indicados são alguns dos 
expoentes desse movimento ampliado que procurou anali-
sar as situações de vida à luz dessas reflexões e dos textos 
bíblicos. 

A questão metodológica ganhou, nesse contexto, des-
taque especial. A influência do livro de Boran (1977) foi 
muito expressiva. O método de ver, julgar e agir marcou 
também a experiência do Acampamento Natalino. Esse 
movimento metodológico consistia em três passos: o ver im-
plicava partir da realidade vivida, diagnosticando os pro-
blemas principais a serem enfrentados, o julgar era expres-
so pelo esforço de fundamentação a partir da Bíblia e da 
doutrina social da Igreja, construindo, assim, reflexões que 
legitimassem as reivindicações, e o agir. Essa metodologia 
era eficaz porque realizava um movimento completo, resul-
tando em ações que não eram meras práticas, mas decisões 
que pressupunham uma análise da realidade e a busca de 
fundamentos que justificassem o próprio agir, ou seja, a 
ação constituía-se uma práxis. 

Essa experiência foi muito peculiar e construída em 
um contexto muito específico. Ela não poderia ter ocorrido 
da mesma forma alguns anos antes ou alguns anos depois, 
como atestam as experiências dos acampamentos organi-
zados pelo MST, que possuem toda uma dinâmica própria.

24 Algumas dessas referências datam de períodos posteriores à década de 1980 
porque são reedições.
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No contexto em que foi se constituindo o acampamen-
to, aprofundavam-se discussões, pesquisas e práticas sobre 
as implicações políticas decorrentes da fé. Nesse movimen-
to, expressivo em toda a América Latina, há uma forte con-
tribuição dos teólogos da libertação, que produziram um 
conjunto de reflexões bíblico-teológicas sob a perspectiva de 
libertação dos oprimidos. Há toda uma releitura da Bíblia, 
de uma perspectiva emancipatória. Textos bíblicos, com 
destaque para o livro do Êxodo, foram sistematicamente 
referidos por traduzirem experiências de sofrimento e es-
cravidão e, ao mesmo tempo, de conquista da terra prome-
tida. O papel das comunidades eclesiais de base foi também 
fundamental para o avanço de uma compreensão das impli-
cações políticas decorrentes da fé. É nesse contexto que se 
situa a experiência do Acampamento Natalino.

No acampamento, a passagem de uma fé individua-
lizada para uma perspectiva social e coletiva não foi fácil. 
Toda mudança na concepção de mundo exige muito esforço. 
Gramsci (1986) ajuda a compreender as complexas relações 
e as influências que constituem uma concepção de mundo. 
A pesquisa de Benincá (1987), que também analisa o Acam-
pamento Natalino, estuda a resistência a mudanças nas 
concepções de mundo inerentes ao senso comum. Resistên-
cia não significa impossibilidade de mudança, ao contrário, 
evidencia que as mudanças nas concepções de mundo, ou 
seja, nas consciências, são lentas. Foi nesse processo que os 
acampados perceberam que a cruz individualista, expres-
sando a frase salva tua alma, não mais simbolizava o coti-
diano do acampamento, por várias razões, entre as quais, 
a de que, individualmente, não havia qualquer possibilida-
de de êxito. Após refletirem sobre essa situação, decidiram 
substituir a pequena cruz por outra pesada, dura e rústica. 
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Em várias ocasiões, o padre Arnildo Fritzen relatou 
como as mudanças na concepção religiosa dos acampados 
foram ocorrendo, e as implicações dessas mudanças na com-
preensão política do direito à terra com os desdobramentos 
na organização interna: “Devagarinho é que se substituiu 
a cruz onde estava inscrito o individualismo-espiritualis-
ta, ‘salva tua alma’, por outra que é um símbolo da luta 
e da vida” (Depoimento do padre Arnildo Fritzen, Méliga; 
Janson, 1982, p. 89). Essa dimensão simbólico-religiosa 
foi dando forças para suportar as agruras do cotidiano no 
acampamento, a vida coletiva, as ameaças, as acusações, 
o frio do inverno. O acampamento foi se tornando efetiva-
mente uma escola de aprendizagem, não apenas individual, 
mas forçosamente coletiva, condição para a sobrevivência. 

As reflexões realizadas sobre as condições de vida no 
acampamento, à luz de experiências bíblicas, possibilitaram 
que o movimento desse um salto qualitativo. O processo em-
pírico foi ganhando também dimensões simbólicas. A cruz 
pesada passou a ser o novo símbolo catalisador das esperan-
ças e do sofrimento. Dadas as dificuldades vividas, os acam-
pados decidiram que a cruz deveria ser pesada e rústica. Ela 
tornou-se, efetivamente, um ponto de referência, uma sín-
tese dialética entre a morte e o sofrimento de um lado e, de 
outro, a esperança e a vida. Tudo isso foi sendo projetado 
para um horizonte que incluía a conquista da terra. Enquan-
to símbolo, a cruz catalisou o sofrimento (vida real) e o sonho 
da terra (utopia), mas sem criar ilusões de que essa conquis-
ta viria sem esforço e organização. O sofrimento passou a ser 
encarado como uma etapa a ser vencida com a conquista da 
terra. O papel do simbólico na trajetória do Acampamento 
Natalino, assim como na trajetória do MST, mesmo com sig-
nificados muito distintos, é, certamente, um dos elementos 
emergentes mais significativos dessa experiência.
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A forte presença da religião na experiência concreta 
de vida dos acampados é um dos elementos apontados por 
Williams (2011) como residual. Para o autor, os fenômenos 
socioculturais precisam ser compreendidos em uma tríplice 
dimensão: as relações dominantes (hegemônicas), os ele-
mentos residuais e os emergentes. Em relação ao dominan-
te, diz Williams: 

[...] em qualquer sociedade e em qualquer período específico 
há um sistema central de práticas, significados e valores 
que podemos chamar propriamente de dominante e eficaz 
[...]. De qualquer forma, o que tenho em mente é o sistema 
central, efetivo e dominante de significados e valores que 
não são meramente abstratos, mas que são organizados e 
vividos. É por isso que a hegemonia não pode ser entendida 
no plano da mera opinião ou manipulação (2011, p. 53).

O autor define elementos residuais como:

[...] experiências, significados e valores que não podem ser ve-
rificados ou não podem ser expressos nos termos da cultura 
dominante são, todavia, vividos e praticados como resíduos – 
tanto culturais quanto sociais – de formações sociais anteriores 
[...]. Uma cultura residual está geralmente a certa distância da 
cultura dominante efetiva, mas é preciso reconhecer que, em 
atividades culturais reais, a cultura residual pode ser incorpo-
rada à dominante (2011, p. 56).

Quanto a elementos emergentes, Williams entende 
que “novos significados e valores, novas práticas, novos 
sentidos e experiências estão sendo continuamente criados”. 
Parece simples, mas o autor alerta para a necessidade de ver 
como se dá a relação entre dominante, residual e emergen-
te, que somente é compreendida temporalmente se houver 
análises precisas entre “o residual incorporado e o residual 
não incorporado, e entre o emergente incorporado e o emer-
gente não incorporado” (2011, p. 57). Assim, os elementos 
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religiosos residuais são ressignificados com as experiências 
novas, que resultam em novas compreensões de mundo.

As práticas religiosas foram muito intensas no acam-
pamento da Encruzilhada Natalino. Não é exagero afirmar 
que foi a base religiosa que deu condições para os acam-
pados sobreviverem às adversas condições históricas. Não 
fosse o intenso trabalho da Comissão Pastoral da Terra, de 
aproximar a fé da luta política, os acampados não teriam 
tido, dada a repressão ainda muito intensa de governos 
militares, condições para sobreviver. Nos acampamentos e 
ocupações organizados pelo MST na década de 1980, pos-
teriores ao Acampamento Natalino, o papel da CPT ficou 
mais diluído e a dimensão religiosa foi cedendo, em parte, 
aos discursos mais especificamente políticos.

A cada final de tarde, os acampados reuniam-se em 
torno da cruz para avaliar as atividades realizadas pelas 
comissões durante o dia. Nesses momentos eram socializa-
das as informações veiculadas pela imprensa sobre o acam-
pamento e lidos trechos bíblicos, eles rezavam e entoavam 
cantos religiosos críticos e cantos associados à luta política, 
como A classe roceira e a classe operária. A gaita Todeschini, 
oitenta baixos, acompanhou toda a trajetória do acampa-
mento e serviu de impulso para animar, não só as músicas, 
mas também as trovas, especialmente as de Adão Preto, 
posteriormente eleito deputado federal pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT), em vários mandatos. Eram lidas, tam-
bém, as manifestações (cartas) de apoio e de solidariedade 
enviadas por entidades e organizações de diferentes cate-
gorias sociais, oriundas de vários estados brasileiros (con-
forme Quadro 3). Chama a atenção a diversidade de orga-
nizações e de movimentos sociais que se solidarizaram com 
os acampados. O Quadro 3 não inclui todas as entidades e 
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pessoas que enviaram algum tipo de apoio aos acampados, 
cartas e doações em alimentos e roupas, apenas os registra-
dos no Boletim Sem Terra, números 4, 5, 6 e 7 (1981).

Quadro 3 – Entidades que enviaram apoio aos acampados em junho 
de 1981

01. Representantes dos movimentos populares reunidos em Vitória/ES

02. Sindicato dos Assistentes Sociais/MG

03. Sindicato dos Engenheiros/RJ

04. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Destilação e Refinação 
de Petróleo de Campinas e Paulínia/SP

05. Sindicato dos Bancários/SP

06. Sindicato dos Metalúrgicos de Betim/SP

07. Pastoral Operária de Vitória/ES

08. Sindicato dos Metalúrgicos de Novo Hamburgo/RS

09. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil/PR

10. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Construção Civil/ES

11. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina/ES

12. Comissão dos Movimentos Populares da Grande Vitória/ES

13. Comissão Pastoral da Terra – regional centro-sul de Goiás

14. Comissão Nacional da Pastoral Operária

15. Metalúrgicos do Paraná

16. Associação Nacional dos Docentes da Universidade Federal/GO

17. Sindicato dos Jornalistas/ES

18. Movimento de Bairros da Lomba do Pinheiro, Viamão/RS

19. Associação dos Professores da Universidade Católica/Go

20. Conferência dos Professores do Brasil – regional sudeste

21. Sindicato dos Bancários de Porto Alegre/RS

22. Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema/SP

23. Comissão Pastoral da Terra

24. Sindicato dos Médicos/ES

25. União dos Trabalhadores do Ensino/MG
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26. Conselho Indigenista Missionário (Cimi)

27. Grupo de Trabalho da Pastoral de Juventude/Recife

28. Sindicato dos Trabalhadores Rurais/ES

29. Equipe Central do Movimento Promorar de Vitória/ES

30. Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Urbana/AL

31. Comissão dos Movimentos Populares/ES

32. Comissões Eclesiais de Base de Vitória/ES

33. Oposição Sindical de São Leopoldo/RS

34. Comissão Pastoral Operária/SC

35. Fundação das Associações de Moradores da Serra/ES 

36. Associação de Empregadas Domésticas/RJ

37. Pastoral Operária Nossa Senhora das Graças

38. Movimento Popular de Anápolis/GO

39. Comunidade de Base de Anápolis/GO

40. Associação dos Moradores do Bairro do Sossego – Serra/ES

41. Associação de Moradores e Amigos da Vila Nossa Senhora da Luz – 
Curitiba/PR

42. Movimento Pró-Saneamento de Vitória/ES

43. Comissão Pastoral da Terra de Jabotira/SP

44. Ação Católica Operária – Volta Redonda/RJ

45. Federação das Associações para a Assistência Social e Educacional 
(Fase) – Santarém/PA

46. União dos Professores do Espírito Santo (Upes)/ES

47. Um caminhão de alimentos de Campo Erê/SC

48. Um caminhão de alimentos de Chapecó/SC

49. Um caminhão de alimentos e roupas do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Bento Gonçalves/RS

50. Um caminhão de roupas, alimentos e calçados da Diocese de Passo 
Fundo/RS

51. Um caminhão de alimentos de Tapejara/RS

52. Dois caminhões de alimentos e roupas da Grande Porto Alegre/RS

53. Alimentos e dinheiro da Igreja Metodista/RS

54. Visita do bispo Jorge Markussee, presidente da CPT/regional norte I

cont.
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55. Representante da CPT de Minas Gerais

56. Representante das regionais da CPT/RS 

57. Um caminhão de alimentos de Três Passos/RS

58. Visita e doação de alunos e professores do Colégio Anchieta de Porto 
Alegre/RS

59. Visita do bispo dom Pedro Casaldáliga de São Félix do Araguaia/MT

60. Frente Nacional do Trabalho

61. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iacu/BA

62. Centro de Estatística Religiosa e Instituições Sociais (Ceres) 

63. Associação dos Pequenos Agricultores do Estado da Bahia (Apaeb)

64. Comissão Pastoral da Terra de Andradina/SP

65. Comissão Nacional da Pastoral Operária de Volta Redonda/RJ

66. Comunidade Balneária de Angra dos Reis/RJ

67. Religiosos e leigos de onze municípios reunidos em Santa Maria/RS

68. Moradores do Bairro Florestinha, Erechim/RS

69. Comissão Executiva do Partido dos Trabalhadores de Nova Prata/RS

70. Sindicato dos Trabalhadores de Glória, Dourados/MS

71. Centro do Pastoral Vergueiro/SP

72. Sindicato dos Empregados em Empresas de Seguro Privados e 
Capitalização e agentes de pastoral de Vitória/ES

73. Nota em conjunto da CPT de seis municípios do RS

74. Conselho Indigenista Missionário de Propriá/ES 

75. Agricultores de Miraguaí, Tenente Portela e Três Passos/RS

76. Comunidade de Base de Dobrada/SP

77. Cooperativa Justiça e Trabalho da Lomba do Pinheiro – Viamão/RS

78. Partido dos Trabalhadores de Ijuí/RS

79. Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Campo Erê/SC

80. Paróquia Nossa Senhora das Graças – Tiradentes/RS

81. Freis Franciscanos de Petrópolis/RJ

82. Paróquia Nossa Senhora da Assunção de Chapecó/SC

83. Comunidade Santa Terezinha – Coronel Freitas/SC

84. Comunidade Alto Ipiranga - Coronel Freitas/SC

cont.
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85. Grupo de seminaristas de Caçador/SC

86. Diretório Acadêmico da Universidade Federal de Pelotas/RS

87. Diretório Acadêmico de Teologia da PUC/RS

88. Diocese de Santa Maria/RS

89. Alunos da Fapes – Erechim/RS

90. Cáritas do Rio Grande do Sul

91. Doação de 2.500 kg de leite em pó da Holanda

92. Seminário dos padres carlistas de Passo Fundo/RS

93. Representantes da Comunidade de Itapiranga/RS

94. Doação de alimentos da Paróquia de Salto do Jacuí/RS

95. Doação de alimentos do Bairro Sarandi – Porto Alegre/RS

96. União dos Vereadores do Rio Grande do Sul

97. Apoio do PDT, por meio de denúncias, na Assembleia Legislativa/RS

98. Show com cantores gaúchos na Assembleia Legislativa em apoio aos 
acampados (1.300 pessoas)

99. Comissão Pastoral da Terra Regional Nordeste III

100. Federação dos Trabalhadores na Agricultura/AL

101. Federação dos Trabalhadores na Agricultura/MG

102. Um caminhão de alimentos de Nova Palmas/RS

103. Roupas, alimentos e calçados de operários de Farroupilha/RS

104. Visita de uma representação de agricultores de Erval Grande/RS

105. Cáritas de Passo Fundo/RS

Fonte: elaboração do autor com base no Boletim Sem Terra, números 4-7 (1981). 

A experiência do povo hebreu relatada no livro Êxo-
do, lutando pela conquista da terra e liberdade, foi inten-
samente reavivada. Os acampados também desejavam che-
gar “à terra prometida”. O sonho de conquistar a terra e de 
tirar dela o sustento deu condições para que continuassem 
resistindo. O bispo dom Marcelo Barros, biblista e membro 
do CPT nacional, elaborou um trabalho intitulado: A luta 
de Ronda Alta na Bíblia, no qual interpreta a trajetória dos 

cont.
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sem-terra, desde a expulsão de Nonoai, até o Acampamen-
to Natalino, à luz da caminhada da experiência do povo 
hebreu (Méliga; Janson, 1982, p. 99-101).

A dimensão religiosa foi, nesse contexto, essencial 
para a resistência e a sustentação do acampamento contra 
as adversidades climáticas e a fome, como também contra 
as práticas repressivas e calúnias, tanto de parte do gover-
no estadual quanto de setores da sociedade contrários ao 
movimento. A diferença dessa experiência em relação às 
de outros movimentos sociais messiânicos foi de que a fé 
jamais substituiu ou arrefeceu a luta política. Além disso, 
no acampamento, nenhum líder foi idolatrado como ocor-
reu com vários movimentos sociais precedentes. A busca de 
uma solução política para o problema da terra sempre foi 
discutida em conjunto pelos envolvidos e assumida coleti-
vamente.

Desmoralizar: a estratégia do governo 
estadual

A partir da segunda quinzena de abril de 1981, os 
acampados enfrentaram várias forças adversas às suas rei-
vindicações: de um lado, as chuvas e o frio do inverno se in-
tensificando e, de outro, a campanha do governo para des-
moralizá-los, acusando-os de serem “vadios”, “preguiçosos” 
e “aproveitadores”. Os sindicatos de trabalhadores rurais 
não tomaram, de modo geral, posição de apoio aos acam-
pados, à exceção de alguns sindicatos isolados. A Regional 
Sindical de Sarandi e a Fetag/RS auxiliaram a fazer cadas-
tramentos para averiguar se os acampados eram sem-terra 
ou aproveitadores que estariam esperando um pedaço de 
terra para depois vender. Durante o mês de abril daquele 
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ano, foram realizados vários cadastramentos das famílias. 
As conclusões foram de que a maioria absoluta dos acam-
pados eram agricultores, procedentes de vários municípios 
do Alto Uruguai, além dos que haviam retornado dos proje-
tos de colonização no Mato Grosso. O governo estadual, no 
entanto, continuou acusando-os de “vadios” e “preguiçosos” 
e, ao mesmo tempo, insistiu na proposta de emprego em 
estações experimentais e em empresas privadas.25 

A situação dentro do acampamento foi ficando cada 
vez mais crítica. A falta de alimentos e de roupas desen-
cadeou uma mobilização, especialmente no Rio Grande do 
Sul e em Santa Catarina, para arrecadar roupas e alimen-
tos. Muitas entidades sindicais, organizações populares de 
periferia, setores de igrejas e de universidades apoiaram a 
campanha, recolhendo donativos e organizando debates so-
bre as questões em pauta, as propostas do governo, a origem 
dos acampados, a organização interna, o problema da re-
forma agrária, etc. Essas campanhas foram fundamentais 
em duplo sentido: para dar condições para os acampados 
sobreviverem e também ampliar o debate sobre os temas 
propostos, especialmente o da reforma agrária, em diferen-
tes espaços da sociedade. O apoio de setores da sociedade 
civil foi decisivo para os rumos do acampamento. À medida 
que o debate extrapolava os limites do acampamento, os re-
sultados eram exatamente opostos às propostas do governo, 

25 O governo estadual temia que o agravamento das condições climáticas com a 
chegada do inverno resultasse em mortes, repercutindo negativamente no pró-
prio governo. Com a chegada das chuvas, a ERS-324 ficou intransitável, e os 
doentes tinham muitas dificuldades para serem atendidos. O jornal Zero Hora 
(25.04.1981, p. 23) noticiou que uma mulher acampada ficou doente e teve de 
ser transportada para o hospital de Ronda Alta em uma patrola da prefeitura. 
Com o objetivo de oferecer emprego em empresas privadas, esteve no acampa-
mento o representante do Serviço Nacional de Emprego (SINE) que, em nome 
do governo estadual, cadastrou famílias interessadas em trabalhar nas indús-
trias (Zero Hora, 27.4.1981).
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ou seja, em vez de os acampados cederem às propostas de 
emprego ou de colonização em outros estados, aumentava 
o número de caravanas que se deslocava ao acampamento 
para dar apoio e averiguar in loco as condições de vida dos 
acampados, e conhecer melhor as propostas em disputa. As 
pessoas que visitavam os acampados sensibilizavam-se com 
as experiências de vida e as dramáticas condições de sobre-
vivência. Esse apoio externo foi crescendo e aglutinando 
diferentes setores e categorias sociais que se identificavam 
na garantia dos direitos e na redemocratização do país. 

No final do mês de abril de 1981, surgiu um novo pro-
blema para os acampados: a ação de agentes secretos, isto 
é, de pessoas estranhas, que se infiltraram entre os acam-
pados e procuraram persuadir famílias a transferirem as 
crianças para locais menos conturbados e a não fazerem 
declarações à imprensa. Alguns desses agentes atuavam 
durante a noite, usando automóveis sem placa ou mesmo 
procurando ouvir as conversas dentro dos barracos. Isso ge-
rou um clima de intranquilidade e desconfiança. Para en-
frentar esse problema, a comissão de segurança interna re-
cebeu um tratamento especial. Os acampados denunciaram 
aos deputados Celso Testa e Antenor Ferrari (membros da 
Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa/
RS) a atuação de policiais que, armados e munidos de gra-
vadores, se aproximavam dos barracos para ouvir e gravar 
as conversas (Zero Hora, 25.4.1981, p. 23; 27.4.1981, p. 30; 
5.5.1981, p. 25). 

A avaliação da comissão central do acampamento era 
de que esses agentes trabalhavam para o governo, buscan-
do informações e tentando descobrir quem eram os “ele-
mentos infiltrados” no movimento que estariam insuflando 
os acampados a rejeitarem as propostas do governo. No dia 
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28 de abril, uma comissão especial, constituída pelo go-
verno para “acompanhar o caso de Ronda Alta”, esteve no 
acampamento, oferecendo novamente a proposta de empre-
go de um salário mínimo até que o Incra definisse as áreas 
de terra para assentamento. Acompanhava a comissão, na 
oportunidade, o bispo da Diocese de Passo Fundo, D. Cláu-
dio Colling, que também tentou persuadir os acampados a 
aceitar a proposta de emprego. Em várias oportunidades, 
o governo e outras entidades, incluindo setores da Igreja 
Católica ligados ao arcebispo de Porto Alegre, dom Vicente 
Scherer, e ao bispo da Diocese de Passo Fundo, D. Cláudio 
Colling, acusaram publicamente os acampados de estarem 
sendo manipulados por “algumas cabeças pensantes”. Era 
inconcebível, para essas pessoas, que agricultores analfa-
betos ou semialfabetizados discursassem com autoridade 
diante de intelectuais letrados. Nesse sentido, foi impor-
tantíssima a metodologia imprimida pela CPT e a trans-
formação dos sem-terra em sujeitos do processo. Segundo 
Schio: “[...] em todos os contatos procurava-se fazer com 
que os interessados, isto é, os acampados, falassem e assu-
missem a causa nos diálogos” (1985, p. 200).

O mês de maio iniciou com uma grande manifesta-
ção no acampamento por ocasião do Dia do Trabalhador. 
Participaram trabalhadores do campo e da cidade, líderes 
sindicais, agentes religiosos, políticos, representantes de 
associações de moradores e de inúmeras outras entidades 
e organizações da sociedade civil. Nos discursos, foram de-
nunciadas situações similares ao Acampamento Natalino 
em outras regiões do país, fortalecendo ainda mais a neces-
sidade de resistir na proposta de terra no próprio estado. 
Na avaliação do acampado Campignotto, 
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[...] foi um dia que o povo ficou consciente de mais um passo 
para ficar firme na luta [...]. O apoio das entidades de fora já 
vinha acontecendo antes, mas pegou mais a partir do dia do 
trabalhador. Neste dia deu para ver que tinha muito e muito 
povo do nosso lado (Mélida; Janson, 1982, p. 37-38).

Há ou não terra para desapropriar no  
Rio Grande do Sul?

O Incra e o governo estadual continuaram afirmando 
que no Rio Grande do Sul não havia terras passíveis de 
desapropriação para fins de reforma agrária. Para confron-
tar esse argumento, uma comissão composta por represen-
tantes dos acampados e da Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana realizou um levantamento parcial, em algumas 
regiões do estado, de terras disponíveis e passíveis de desa-
propriação, segundo o Estatuto da Terra, instrumento legal 
ainda em vigor. A comissão concluiu que havia, somente 
nas proximidades do Acampamento Natalino, várias áreas 
como: a Fazenda Annoni, com 9 mil ha, em litígio na Justi-
ça desde 1973; a Fazenda Santa Rita, localizada em Ronda 
Alta, propriedade de italianos, com 1.900 ha; a “fazenda dos 
judeus”, em Ronda Alta, com mais de 2 mil ha; mais de 
5.800 ha da Fazenda Sarandi, que foram distribuídos para 
pessoas que não eram agricultores; a fazenda dos irmãos 
Guerra em Carazinho, com mais de 9.900 ha. Esses dados 
foram apresentados ao governo estadual, ao secretário da 
Agricultura e ao Incra em várias oportunidades, e foram 
publicados na carta dos acampados: Explicação ao povo e 
ao Governo (Méliga; Janson, 1982, p. 111-113).

A divulgação do documento com esses dados acirrou 
o confronto entre o governo e os acampados quanto às pos-
sibilidades de assentamento no próprio estado. A comissão 
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composta por acampados e representantes da Igreja Lute-
rana continuou pesquisando a existência de áreas passíveis 
de desapropriação com base no Estatuto da Terra. Foram 
identificadas 18 propriedades, classificadas como latifún-
dio por exploração,26 segundo o Estatuto da Terra, totali-
zando 41 mil ha, em seis municípios: Esmeralda, Chapada, 
Passo Fundo, Ronda Alta, Campinas do Sul e Nonoai (Bo-
letim Sem Terra, n. 2, 28.5.1981, p. 3). Outro levantamento 
foi realizado, também com base nos dados fornecidos pelo 
Incra, em propriedades classificadas como latifúndio por 
exploração, nos municípios de Dom Pedrito, São Gabriel 
e Palmeira das Missões. Somente nesses três municípios 
foram identificadas 234 propriedades com área superior a 
mil hectares, totalizando 564.185,10 ha (CPT/RS e Grupo 
de Estudos Agrários, 1981, p. 4-9). Esses dados foram fun-
damentais para os intentos dos acampados, de desvendar 
os interesses representados pelo governo. Ficou claro que o 
problema não era a falta de terras para desapropriar, mas 
o compromisso do governo e do Estado em assegurar os in-
teresses dos grandes proprietários.

O governo estadual ficava cada vez mais incapaz de 
demover os acampados e, por isso, intensificou a campa-
nha de desmoralização, ameaçando destruir o acampamen-
to. O secretário da Casa Militar, major Caio,27 dirigiu-se ao 
acampamento e ameaçou seus ocupantes de despejo, dizen-
do que “sairiam de qualquer maneira”. Até então, somente 

26 O Estatuto da Terra (artigo 41, V, inciso b) define latifúndio por exploração a 
área superior a um módulo rural e “inexplorado em relação às potencialidades 
físicas, econômicas e sociais do meio, com fins especulativos, ou seja, deficientes 
ou inadequadamente exploradas” (Brasil, 1964).

27 Etchichury et al. (2010, p. 26) fazem referência a Cairo Bueno Camargo, e não 
Caio, conforme dados da imprensa, que trabalhava na Casa Militar do Palácio 
Piratini.
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seis famílias haviam cedido à proposta de emprego nas es-
tações experimentais (Zero Hora, 5.5.1981, p. 25).

No dia 5 de maio, uma comissão de acampados des-
locou-se a Porto Alegre para tentar uma audiência com o 
governador. A comissão foi acompanhada por deputados es-
taduais, membros da Fetag/RS, da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), por dirigentes 
sindicais, por representantes do Movimento de Justiça e Di-
reitos Humanos, das comunidades eclesiais de base, da CPT 
e do Diretório Acadêmico de Teologia da PUCRS. Na audiên-
cia, não houve avanço, porque o governador não apresentou 
nenhuma proposta nova, a não ser reapresentar as já conhe-
cidas. Após essa audiência, a comissão reuniu-se com o coor-
denador regional do Incra, Alcione Burin, que, pela primeira 
vez, formalizou a proposta de assentamento em projetos no 
Centro-Oeste ou Norte do país. Os acampados, no entanto, 
reafirmaram a sua disposição de não aceitar nenhuma pro-
posta que não fosse terra no estado. Nessas reuniões com re-
presentantes dos órgãos estaduais e federais, foi importante 
a presença de acampados que haviam retornado dos projetos 
de colonização e conheciam as difíceis condições de sobrevi-
vência nesses projetos (Zero Hora, 6.5.1981).

O mês de maio foi marcado por muitas reuniões en-
tre acampados e representantes do Incra, o que deu maior 
visibilidade ao movimento. No entanto, as propostas apre-
sentadas pelos governos estadual e federal foram sempre 
as mesmas. Para qualificar os argumentos nas audiências, 
os acampados estudaram, em grupos, os embasamentos le-
gais de suas reivindicações, entre eles, o Estatuto da Terra. 
Elaboraram, também, a primeira carta de esclarecimento 
à comunidade sobre a origem dos acampados, a situação 
interna no local e a reivindicação central. Nessa carta, afir-
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mavam que não queriam a terra de graça: “[...] queremos 
pagá-la com o nosso trabalho”. Diziam, também, que “muita 
gente do governo veio aqui fazer nós desistir oferecendo em-
prego pelo salário mínimo e terras no Norte, de onde estão 
voltando nossos companheiros que foram levados para lá” 
(Méliga; Janson, 1982, p. 109). Nessa carta, os acampados 
denunciaram, também, as más condições de vida no acam-
pamento. No dia 28 de maio, morreu a terceira criança no 
acampamento, com apenas quatro meses de idade, em con-
sequência da subnutrição e broncopneumonia, no Hospital 
de Ronda Alta, enquanto os pais aguardavam atendimento 
(Boletim Sem Terra, n. 3, 4.6.1981, p. 4).

No início do mês de junho, a situação no acampamen-
to agravou-se em consequência das baixas temperaturas e 
da umidade do inverno, resultando em sérios problemas de 
saúde, especialmente para as crianças. Como os barracos 
haviam sido construídos provisoriamente, com taquaras 
amarradas por cipós e cobertos com lonas de plástico (al-
guns com capim), não havia estrutura para proteger os seus 
ocupantes dos ventos frios e das chuvas. O depoimento do 
acampado Nereu José dos Santos é ilustrativo desse quadro, 
quando relata que na noite de 3 para 4 de junho “ninguém 
conseguiu dormir a noite toda. O sofrimento foi grande com 
o frio, a umidade e o choro da criançada. Foi uma situação 
difícil de aguentar” (Correio do Povo, 5.6.1981, p. 9).28 As 
fotos apresentadas na Figura 4 dão uma ideia de como esta-
vam dispostos e montados os barracos.

28 Ver também: GOVERNO pede pressa ao INCRA por colonos. Zero Hora, Por-
to Alegre, p. 8, 4.6.1981; INVERNO preocupa. Zero Hora, Porto Alegre, p. 6, 
5.6.1981; AMARAL insiste em rápida solução para Ronda Alta. Correio do Povo, 
Porto Alegre, p. 28, 4.6.1981; COLONOS acampados adoecem em massa. Folha 
da Tarde, Porto Alegre, p. 11, 5.6.1981. 
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Figura 4 – Imagens das instalações do Acampamento Natalino

 aaaaa  

Fonte: fotos acervo Padre Arnildo Fritzen.

Outro problema enfrentado pelos acampados era a 
água utilizada, pois era retirada de uma lagoa próxima ao 
acampamento, o local servia também para a lavagem da 
roupa e para o banho, conforme ilustra a Figura 5. A lagoa 
era abastecida especialmente com água das chuvas e con-
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tinha impurezas que provocavam doenças. A comparação 
feita por Dyogenes Martins Pinto ilustra a difícil situação 
enfrentada: “qualquer favela da cidade, seja onde for, pode-
rá ser considerada palácio se for comparada com a favela 
da rodovia” (Diário da Manhã, 7.6.1981, Editorial). O jor-
nal Diário da Manhã assumiu uma postura radicalmente 
contra o movimento, mas a comparação feita reflete a rea-
lidade do acampamento.

No dia 12 de fevereiro de 1982, Dyogenes Martins Pin-
to, em editorial denominado “NATALino”, no jornal Diário 
da Manhã, desfere críticas aos apoiadores dos acampados: 

Para mantê-los, deliberadamente, neste estado de miserabi-
lidade, nessas condições subhumanas, a que nem os animais  
são submetidos, existem organismos, instituições, extremistas, 
que os sustentam, os apoiam, os instigam e os fazem permane-
cer em tal estado deplorável (Diário da Manhã, 12.2.1982).

Figura 5 – Fonte de água utilizada pelos acampados da Encruzilhada 
Natalino

Fonte: foto de Hélio Campos Mello. Revista Isto É, 10.6.1981, p. 34.
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As denúncias das péssimas condições de vida no 
acampamento resultaram em uma grande mobilização de 
solidariedade em vários estados do país, como atestam as 
manifestações de apoio apresentadas no Quadro 3. Ainda 
no mês de junho, os acampados receberam muito apoio po-
lítico e material, além da visita de lideranças e represen-
tantes de entidades de todo o país, entre elas, dom Pedro 
Casaldáliga. Seu depoimento sobre as experiências de luta 
na região de São Félix do Araguaia, as ameaças de morte 
que sofreu, assim como a ameaça de ser expulso do país, 
com base na Lei dos Estrangeiros, fortaleceram a proposta 
de permanência no estado. 

A visita do bispo Casaldáliga não foi bem vista pelo 
governo estadual e nem por setores conservadores da Igre-
ja Católica, sobretudo por D. Vicente Scherer. Casaldáli-
ga chegou a ser proibido de rezar missa no acampamento. 
Mesmo assim, participou de atos organizados no local no 
dia 21 de junho. Na pregação, citou dados sobre o número 
de latifundiários e de famílias sem-terra do Brasil e, ao fi-
nal, alertou e conclamou: 

Pode vir o Exército, pode vir a polícia, podem vir pistoleiros, 
pode vir prisão, pode vir até a morte: não tenhamos medo [...]. 
Cuidado, posso dizer para vocês pela experiência de 13 anos de 
Mato Grosso que os grandes e o governo tentarão dividir vocês, 
cuidado. A união dos pequenos é a força dos pequenos. Não 
se deixem dividir, não se deixem comprar (Boletim Sem Terra,  
n. 5, 19.6.1981, p. 6). 

No dia 24 de junho de 1981, o jornal Diário da Manhã 
desferiu um forte ataque ao bispo Casaldáliga, retomando 
as palavras do próprio bispo em uma de suas poesias, Tierra 
nuestra, libertad, Diógenes Martins Pinto criticou a postura 
do bispo, ao mesmo tempo que partiu em defesa dos grandes 
proprietários, dizendo que: “[...] eles também tem coração e 
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são humanos, abrigam, convivem e dão trabalho honrado 
e honesto para milhares de outros irmãos que não tiveram 
a mesma pertinácia, nem a mesma contração ao trabalho” 
(Diário da Manhã, 24.6.1981). 

A cruz recebe escoras: a solidariedade da 
sociedade civil

A solidariedade aos acampados ampliou-se signifi-
cativamente no mês de junho de 1981, proveniente de to-
das as partes do país. Esse apoio deu condições para que 
o acampamento sobrevivesse materialmente e, também, 
psicologicamente. Com base nas reflexões que os acampa-
dos foram desenvolvendo sobre o apoio externo recebido, 
surgiu a ideia de materializar essa solidariedade em for-
ma de símbolo. O grande símbolo dos acampados já era a 
pesada e rústica cruz, à qual foram incorporadas novas es-
coras. Essa tradução do apoio em símbolo foi fundamental 
para continuarem resistindo. O acampado Campignotto ex-
pressa o que isso significou: “[...] a cruz foi sendo escorada 
pelo povo de fora, as entidades, igrejas. Nos momentos que 
vinham os alimentos, nós botávamos uma escora na cruz, 
que ia se tornando mais leve” (Méliga; Janson, 1982, p. 32). 
Nas escoras, foram sendo gravados os nomes das entidades 
que enviaram algum tipo de ajuda material. Além das es-
coras, a cruz recebeu panos brancos e pretos, um para cada 
criança nascida (branco) ou que morresse (preto). A cruz 
transformou-se, progressivamente, no símbolo catalisador 
da vida no acampamento: nela estavam expressos os senti-
mentos de dor, de morte, de solidariedade e esperança. Em 
todas as mobilizações, ela era carregada pelos acampados e 
pelos participantes. As fotos apresentadas na Figura 6 pos-
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sibilitam visualizar a estrutura básica da cruz, as escoras 
e os panos. 

Figura 6 – Cruz carregada pelos acampados

 
Fonte: foto de Daniel de Andrade Simões. Disponível em: <http://2.bp.blogspot.

com/-kqLy_yps7gE/T6EefEkVwjI/AAAAAAAABww/LHVdVyiQbDE/s1600/en-
cruzilhada.jpg>. A direita, foto de Assis Hoffmann (Isto É, 9.9.1981, p. 27).

Enquanto os acampados resistiam, o governo estadual 
continuou insistindo nas acusações de que entre os acampa-
dos havia aproveitadores. Encomendou, então, à Fundação 
Rio-Grandense de Assistência, um cadastramento dos acam-
pados. Os dados obtidos nesse cadastramento revelaram 
que 43 famílias possuíam bens e propriedades de terra, com 
áreas que variavam entre 0,2 e 5 hectares; 11 acampados 
eram filhos de pequenos proprietários, e outros 16 tinham 
antecedentes policiais. De posse desses dados, o governo 
desencadeou uma nova ofensiva na imprensa, acusando os 
acampados de serem proprietários, vadios e criminosos. 
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Em resposta, os acampados produziram o documento 
Explicação ao povo e ao governo, em que denunciavam a 
má-fé do governo, que se utilizava de vários meios para 
causar impacto na opinião pública. O governo noticiou, por 
exemplo, que uma família tinha 19 mil metros quadrados 
de terra, área equivalente a 1,9 ha. Em relação à acusação 
de haver criminosos: oito tinham se envolvido em brigas de 
baile e em festas; dois deles já haviam abandonado o acam-
pamento; dois outros tinham sido testemunhas em proces-
sos judiciais; enquanto outros dois haviam sido acusados 
de roubo, mas foram inocentados; dois haviam comprado 
mercadorias roubadas; um havia praticado um homicídio 
em legítima defesa e havia sido absolvido; outro havia 
pago uma dívida com um cheque pré-datado e como havia 
sido descontado antes da data, foi considerado cheque sem 
fundo. (Méliga; Janson, 1982, p. 111). O governo insistia 
nas acusações contra os acampados, embora amparado em 
dados que não tinham a mínima consistência. Tudo isso 
comprometeu ainda mais a credibilidade do governo, não 
apenas no acampamento, mas também diante das organi-
zações da sociedade civil e da imprensa. 

Como o governo não apresentou nenhuma proposta 
que atendesse às expectativas dos acampados, eles foram 
se organizando, com apoio de várias entidades, visando a 
uma grande mobilização no Dia do Agricultor (25 de julho). 
Foram elaborados materiais para serem discutidos nos 
grupos de famílias, abordando três temas básicos: preços 
mínimos para os produtos agrícolas; saúde; terra. Os acam-
pados continuaram insistindo na existência de terras pas-
síveis de desapropriação na região, entre elas, a fazenda 
dos irmãos Guerra, com mais de 9 mil hectares. A insistên-
cia nessa possibilidade provocou uma forte reação de seus 
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proprietários, a segunda manifestação pública dos grandes 
proprietários contra o acampamento. A primeira ocorreu 
em junho, quando funcionários da Cooperativa de Eletri-
ficação Rural (Coprel) entraram na propriedade em frente 
ao acampamento para executar o serviço de ligação de uma 
extensão de energia elétrica até o acampamento e foram 
barrados pelo capataz da fazenda que, armado, ameaçou-
-os de morte e, caso subissem no poste para fazer a cone-
xão, seriam derrubados a tiros (Boletim Sem Terra, n. 5, 
19.6.1981, p. 3). A segunda reação veio dos irmãos Guerra, 
que, no dia 7 de julho, tornaram pública uma nota que des-
mentia os dados de que a fazenda era de 9 mil hectares. 
Afirmavam eles que ela havia sido subdividida em herança, 
e que uma parcela estava destinada à colonização. Na nota, 
utilizaram-se dos mesmos argumentos do governo estadual 
para atacar os acampados: a presença de elementos estra-
nhos aos acampados que teriam passado informações a res-
peito da fazenda: “esses elementos ou são mal informados, 
ou mal intencionados, ou desordeiros, ou tudo isso junto 
[...] que pretendem a baderna”. Concluíam, reafirmando o 
direito de propriedade e alertando que, em caso de necessi-
dade, iriam “repelir de imediato a ação ilegal de malfeitores 
e eventuais invasores, meios esses que incluem, se necessá-
rio, o uso da força” (Correio do Povo, 7.7.1981, p. 30).

O movimento ameaçado de divisão 

No início do mês de julho, o movimento foi ameaça-
do por divisão interna. Tudo começou no dia 5, quando o  
vereador do PDT de Passo Fundo, Ulisses Camargo, des-
locou-se até o acampamento com bebidas alcoólicas, com-
partilhando-as com alguns acampados, dentre eles Teófilo 
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Wrasser, um dos pioneiros a acampar, e Vitorino Luiz Saugo. 
Durante o encontro, ouviu deles críticas à comissão central, 
que seus representantes estariam dominando o acampa-
mento e desviando alimentos, roupas e dinheiro. O verea-
dor tomou partido desses acampados e passou a defender a 
proposta de que os remanescentes da reserva de Nonoai de-
veriam ter prioridade no assentamento em relação a outros 
acampados. Para tanto, propôs a divisão do acampamento, 
priorizando algumas famílias. Com esse objetivo, o verea-
dor e os acampados Wrasser e Saugo decidiram formalizar 
as acusações (Diário da Manhã, 10.7.1981, p. 6). No dia 8 
de junho, deslocaram-se até Passo Fundo e hospedaram-se 
na casa do vereador. Após tornarem públicas as suas posi-
ções em jornais e emissoras de rádio locais, eles pretendiam 
dirigir-se a Porto Alegre com o mesmo objetivo. Foram, en-
tão, contidos por uma comissão de acampados. 

Em nota de esclarecimento, aprovada em assembleia 
geral, no dia 8 de julho, os acampados afirmaram que um 
dos denunciantes foi afastado da comissão central devido 
a “atitudes pessoais que desmerecem nossa confiança”. Es-
clarecem, ainda, que a comissão central era composta por 
doze membros, cinco deles remanescentes da área indíge-
na. Essa nota foi aprovada no dia 8 de julho e publicada 
na íntegra pelo jornal Diário da Manhã no dia 10 de julho 
de 1981. O incidente que poderia ter ganho dimensões mais 
amplas, não teve maiores repercussões internas. Quanto ao 
vereador do PDT, o próprio presidente do partido em Passo 
Fundo, Éden Pedroso, disse que ele falou em seu nome e não 
no do partido, que mantinha sua posição de apoio aos acam-
pados (O Nacional, 11.7.1981; Diário da Manhã, 11.7.1981).

Esse incidente foi discutido na assembleia geral, que 
decidiu pela expulsão do acampamento dos dois envolvidos 
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diretamente, caso não se retratassem. Diante da tensão ge-
rada, os dois decidiram sair da Encruzilhada Natalino com 
suas famílias, e se estabeleceram a 5 quilômetros do local. 
Aos poucos, o incidente foi revelando outras implicações e di-
mensões políticas. Ao se retirarem, foram escoltados por uma 
viatura da Brigada Militar de Sarandi (O Nacional, 13.7.1981, 
p. 6; Boletim Sem Terra, n. 9, 22.7.1981, p. 5). Após a saída 
de Wrasser e Saugo do acampamento, outras quatro famílias 
fizerem o mesmo e mudaram-se para o novo acampamento.

A partir desse incidente, a polícia intensificou a re-
pressão contra os acampados. No dia 10 de julho, duas via-
turas da polícia militar de Passo Fundo invadiram o acam-
pamento com as sirenes ligadas, acompanhadas de um 
grande número de soldados fortemente armados com fuzis 
e metralhadoras. A certa altura, pararam e prenderam o 
acampado Olmiro Telles, algemando-o à porta de uma das 
viaturas. Mantiveram-no assim durante uma hora e meia. 
Segundo o comandante da operação, “[...] era para servir de 
exemplo” (Zero Hora, 14.7.1981, p. 30; Boletim Sem Terra, 
n. 9, 22.7.1981, p. 5-6).

A reação dos acampados a essa ação policial foi ime-
diata, principalmente pela iniciativa das mulheres que, se 
deram as mãos e começaram a cantar o hino do acampa-
mento: “Vamos lutar irmãos. Vamos lutar prá defender nos-
so chão”. A ação da polícia ajudou a esclarecer o inciden-
te anterior, que envolveu o vereador e alguns acampados. 
Nessa operação, os dois dissidentes acompanhavam os po-
liciais. Na noite de 11 de julho, ocorreu um novo ataque ao 
acampamento. Desta vez algumas pessoas cruzaram pela 
rodovia e jogaram pedras nos barracos gritando: “Tropa de 
vagabundos!”; “Bandidos!”; “Vão procurar terra no infer-
no!”; “Vão para o Mato Grosso!”.
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A infiltração de agentes secretos aumentou após es-
ses incidentes. Em um final de tarde, durante a celebração 
de uma missa, foi reconhecido um desses agentes entre os 
acampados que estavam rezando. Ao ser identificado, ele 
tentou fugir, mas um acampado arrancou-lhe o boné. Re-
fletiram, então, durante a mesma celebração, sobre o que 
fazer com o boné. Decidiram colocá-lo no alto da cruz: “Nós 
temos que colocá-lo bem na ponta da cruz, porque significa 
que este não é um dos que nos ajudam a nos libertar, mas 
pelo contrário, faz a cruz pesar mais” (Depoimento de Ar-
nildo Fritzen, Méliga; Janson, 1982, p. 89-90).

Diante da incapacidade de resolver o problema, o go-
verno estadual intensificou sua ação por meio de agentes 
espiões. Eles tentavam, sempre que possível, participar 
das reuniões internas da coordenação a fim de obter in-
formações e descobrir os mentores da resistência. Para a 
coordenação, era muito difícil saber quem realmente era 
acampado, visto que o acampamento continuou recebendo 
novas famílias até o início de julho de 1981. Aproveitando-
-se dessa situação, alguns desses agentes também acampa-
ram. As táticas por eles utilizadas eram variadas: tentar 
embriagar os acampados; dar balas às crianças para obte-
rem informações; ameaçar as mulheres. Na semana entre 
12 e 18 de julho, os acampados reconheceram um infiltrado, 
vestido de agricultor, que estava à procura de um local para 
estabelecer seu barraco. Ele estava há dois dias entre os 
acampados. Uma equipe da segurança interna saiu à sua 
procura e encurralou-o numa casa próxima ao estabeleci-
mento comercial da Encruzilhada Natalino. Descobriram, 
então, que era um sargento da Brigada Militar (Boletim 
Sem Terra, n. 9, 22.7.1981, p. 6).
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Manifestação no Dia do Agricultor 

Ao se aproximar o dia 25 de julho, Dia do Agricultor, 
houve intensa mobilização dos acampados e das entidades 
solidárias. O mesmo ocorreu com setores que criticavam 
o movimento. O arcebispo de Porto Alegre, dom Vicente 
Scherer, desferiu fortes ataques aos sem-terra e à CPT. 
Questionou a proposta dos acampados dizendo: “Duvido 
que tenham direito por estrita justiça de fazer tal exigência 
e não sei se o governo que deve zelar pelo bem comum dos 
súditos, tem obrigação de aceitá-la”. Em relação à atuação 
da CPT, disse: “Esta pastoral da terra não está dirigida e 
coordenada pela Igreja, nem pela CNBB. Talvez um ou ou-
tro bispo a apoie e favoreça” (Correio do Povo, 23.7.1981). 
As afirmações do arcebispo relativas à CPT não são funda-
mentadas, visto que ela é vinculada à Linha 6, ou seja, ao 
setor social da CNBB, fazendo, portanto, parte da estru-
tura da própria CNBB. Essa fala de dom Vicente Scherer 
foi usada pelo major Curió, no Comunicado número 3, na 
retirada do acampamento em 31 de agosto de 1981, quando 
diz: “O Cardeal, após confirmar a presença de religiosos 
nos grupos de pressão que instigam centenas de colonos a 
permanecerem no acampamento, assim se expressou: Es-
clareço, porém, que esta pressão não tem a igreja como au-
tora e responsável. Estão envolvidos nelas alguns padres 
que pertencem à Comissão da Terra”. Dom Vicente é co-
nhecido por suas posições duras contra setores da Igreja 
Católica vinculados à teologia da libertação e engajados em 
lutas sociais. Com uma formação teológica consistente e 
bem articulado com setores conservadores, desferiu críticas 
a todos os que propunham mudanças sociais. No capítulo A 
Igreja, segundo dom Vicente, Guimaraens, Centeno e Bo-
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nes (2011, p. 204-213) entrevistam dom Vicente, que fala 
sobre vários assuntos e reafirma seus compromissos com a 
igreja conservadora. Ele combateu de todas as formas pos-
síveis ideias e práticas que, do seu ponto de vista, tivessem 
qualquer relação com o comunismo (Rodeghero, 1998). 

No dia 16 de julho, reuniram-se em Porto Alegre, o pre-
sidente do Incra e seus técnicos, o governador Amaral de Sou-
za e o secretário da Agricultura, para discutir alternativas de 
assentamento. Concluíram que a alternativa seria o assenta-
mento imediato de duzentas famílias em projetos de coloniza-
ção já existentes em Serra do Ramalho (BA), em Amará (RR) 
e em Pedro Peixoto (AC). Outra proposta foi a criação, em ca-
ráter emergencial, de um novo projeto de colonização em Lu-
cas do Rio Verde (MT), ao longo da rodovia Cuiabá-Santarém, 
com a capacidade para abrigar quinhentas famílias (Diário da 
Manhã, 17.7.1981, p. 6; O Nacional, 18.7.1981).

Em 25 de julho, Dia do Agricultor, reuniram-se mais 
de 10 mil pessoas no acampamento, procedentes de vários 
estados, tanto do campo quanto da cidade, especialmente 
operários. O grande temor do governo era de que, após a 
manifestação, ocorresse uma invasão em áreas de terras lo-
calizadas nas proximidades do acampamento. Em razão dis-
so, reforçou o policiamento, sobretudo, na Fazenda Annoni. 
Vários pronunciamentos de representantes de entidades e 
organizações presentes estimularam os acampados a resisti-
rem até a conquista da terra no próprio estado. Foram mar-
cantes, nesse sentido, as denúncias do bispo dom Tomas Bal-
duíno das condições de vida dos agricultores do Rio Grande 
do Sul que migraram para Canarana (MT). Ele ressaltou a 
importância do acampamento para a luta pela reforma agrá-
ria e o comparou, em termos de significação, com as greves 
do ABC para o movimento operário: “A manifestação é um 
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passo a frente dos trabalhadores rurais em termos de or-
ganização e união. Tem a mesma magnitude das greves do 
ABC, repercutindo em todo o Brasil” (Zero Hora, 26.7.1981). 

Os acampados manifestaram-se por intermédio de 
Campignotto, que chamou a atenção para a postura do gover-
no em relação aos agricultores que haviam ocupado as gran-
jas Macalli e Brilhante, e que também eram acusados de se-
rem vadios e preguiçosos. Após a conquista da terra, todavia, 
eles provaram que, em poucos meses, a pequena produção 
familiar tornara-se viável. Na Granja Macalli, em uma área 
de 1.630 ha, viveram, até 1979, o capataz e quatro famílias. 
A produção anual, até esse ano, era de aproximadamente 10 
mil sacas de soja, 5 mil sacas de milho, e em torno de 200 
cabeças de gado. Após a ocupação dessas terras por 105 famí-
lias, a produção anual subiu significativamente: 18 mil sacas 
de soja, 18 mil sacas de milho, 1.500 sacas de arroz, 1 mil 
sacas de feijão. Eles colheram, em 1980, mais 300 sacas da 
batatinha, 100 mil quilos de batata-doce, 300 mil quilos de 
mandioca, 200 cabeças de gado, e, ainda, aves, porcos, frutas 
e verduras. Esses dados, segundo Campignotto, desmentiam 
as acusações do governo de que os sem-terra seriam vadios.

Campignotto denunciou, também, as condições de vida 
no projeto de colonização em Serra do Ramalho, e a existên-
cia de lotes ainda vagos, oferecidos aos acampados do Nata-
lino em razão de ninguém tê-los ocupado. Referiu-se, ainda, 
à política do governo de preservação do latifúndio como par-
te de um compromisso com os grandes proprietários: “Essa 
gente do governo é tudo latifundiário. Começando pela fa-
mília do governador, eles não querem mexer nas terras dos 
compadres” (Méliga; Janson, 1982, p. 106). Ao reconstruir a 
trajetória do acampamento desde a sua gestação, Campig-
notto evidenciou como o governo não demostrou interesse 
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em resolver o problema dos acampados no próprio estado. 
Diante das fracassadas reuniões e da falta de perspectiva de 
assentamento no próprio estado, os sem-terra formalizaram 
a proposta de acampar em Porto Alegre: “Nós queremos 
uma solução. Não vamos mais dar prazo. Daqui pra frente 
nós vamos contar as horas. Esse negócio de conversa fiada 
não é com nós [...]. Estamos decididos a ir prá Porto Alegre 
acampar em frente o Palácio” (Discurso de Angelin Antônio 
Campignotto, Méliga; Janson, 1982, p. 108).

O resultado imediato dessa manifestação foi o forta-
lecimento do movimento. O governo, no entanto, voltou a 
acusar os acampados de estarem sendo manipulados. Em 
visita ao município de Constantina, em 27 de julho, o gover-
nador desafiou “os grupos de pessoas que estão incitando os 
colonos a permanecerem no acampamento em Ronda Alta a 
saírem do anonimato e se manifestarem para que a opinião 
pública rio-grandense saiba quem são” (Discurso do gover-
nador Amaral de Souza) (Diário da Manhã, 28.7.1981, p. 
10). Os governos estadual e federal continuaram insistindo 
na ideia de que os acampados, agricultores com pouca ins-
trução, não tinham capacidade para pensar por conta pró-
pria, nem de se organizar e resistir. Daí a insistência de que 
eles estariam sendo manipulados por pessoas (entidades) 
interessadas em aprofundar os conflitos sociais no campo.

Acampamento na Praça da Matriz em 
Porto Alegre

Após a grande manifestação do Dia do Agricultor, os 
acampados iniciaram a organização para o deslocamento 
até Porto Alegre, a fim de acampar em frente ao Palácio 
Piratini. O governador, no entanto, reuniu alguns dos seus 



140    –    Telmo Marcon 

secretários e tomou a decisão de proibir qualquer acampa-
mento no local, argumentando que “era inadequado para 
tal fim, como está proibido para manifestações do gênero”. A 
nota afirmava que o governo tinha sido tolerante, até então, 
mas que “[...] o deslocamento pretendido se afigura como um 
fato novo e grave. Alerto àqueles que estão jogando com a 
segurança de famílias em desespero que não será permitido 
o acampamento na Praça da Matriz” (Nota da Secretaria de 
Segurança do governo, Diário da Manhã, 29.7.1981, p. 5). O 
governo não tinha legitimidade para uma intervenção ar-
mada no acampamento, mas, ao mesmo tempo, tinha cons-
ciência de que o movimento estava ganhando força política. 

O deslocamento de 185 acampados (adultos e crian-
ças) para Porto Alegre foi marcado por vários incidentes. 
À meia-noite do dia 28 de julho, quatro ônibus saíram do 
acampamento com a previsão de chegar em Porto Alegre 
ao amanhecer. No trajeto, porém, foram interceptados pela 
polícia rodoviária em Sarandi e em Lajeado. Na chegada à 
capital, um forte esquema da polícia militar, envolvendo 
mais de cem soldados e vinte viaturas, obrigou os ônibus 
a seguirem até Belém Novo, Canoas, em uma área da pre-
feitura, a 25 km de Porto Alegre. Os sem-terra tentaram 
retornar à capital para uma negociação com o governador, 
mas não conseguiram, pois os ônibus foram impedidos de 
sair. Iniciaram, então, o deslocamento a pé. Somente após 
a chegada dos deputados Celso Testa e Antenor Ferrari ao 
local, representando a Comissão de Direitos Humanos, de 
representantes da CPT e, posteriormente, da Fetag/RS, fo-
ram reiniciadas as negociações. Uma comissão de acampa-
dos conseguiu agendar uma reunião com o governador para 
o início da tarde do mesmo dia, na Assembleia Legislativa, 
da qual participaria toda a comitiva. 
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Na audiência, o governador elencou oito pontos, in-
cluindo ponderações e propostas: 1) referendou a proposta 
de colonização do Incra; 2) reapresentou a proposta de em-
prego em estações experimentais; 3) propôs que a Fetag/RS 
fosse a única mediadora entre os acampados e o governo; 
4) ponderou que no estado não havia terras passíveis para 
o assentamento dos acampados; 5) destacou que o governo 
continuaria ofertando assistência médica; 6) informou que 
iniciaria a distribuição de alimentos; 7) propôs a formação 
de uma comissão composta por acampados, representantes 
da Fetag/RS, da Contag e do Incra para estudar outras al-
ternativas; 8) conclamou os acampados a manter a ordem 
e a indicar áreas passíveis de desapropriação (O Nacional, 
30.7.1981). O governador concluiu, apelando aos sem-terra 
para não permitirem a infiltração no movimento de pessoas 
que não fossem agricultores: “Ninguém tem o direito de di-
zer aos senhores, se os senhores devem ou não ir, quem deve 
dizer são os senhores mesmos” (Diário da Manhã, 30.7.1981). 

Encerrou-se, dessa forma, a primeira fase do acam-
pamento. De um pequeno núcleo embrionário, no início de 
dezembro de 1980, o movimento cresceu e, no final de ju-
lho de 1981, eram em torno de seiscentas famílias. Tendo 
surgido muito mais pelas precárias condições materiais 
de sobrevivência do que propriamente de uma organiza-
ção prévia, os acampados foram tomando consciência das 
implicações políticas envolvidas na questão fundiária e na 
reforma agrária no decorrer do processo. Progressivamente, 
os acampados perderam o medo e enfrentaram as autori-
dades com argumentos e elementos vividos nas experiên-
cias sofridas. Foram deslocando os argumentos do governo, 
centrados, basicamente, na esfera moral (acusações) para 
a esfera política. 
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A passagem da condição de inexistência para a cena 
política exigiu paciência e envolvimento. Foi isso que ocor-
reu com uma parcela expressiva de acampados, visto que 
nem todos tiveram o mesmo ritmo de participação. Os pri-
meiros sete meses de acampamento foram profundamente 
educativos, desde a organização interna, envolvendo o tra-
balho coletivo, até os enfrentamentos com as autoridades 
em defesa das propostas coletivamente construídas. Nesse 
cenário, emergiram lideranças entre os próprios acampa-
dos que foram assumindo papéis decisivos na condução 
das negociações e também na coordenação das comissões 
internas. Desempenharam, como diria Gramsci, o papel de 
intelectuais orgânicos. Segundo Gramsci, cada grupo social, 
cria para si “uma ou mais camadas de intelectuais que lhe 
dão homogeneidade e consciência da própria função, não 
apenas no campo econômico, mas também no social e no 
político” (1985, p. 3). Ainda, conforme Gramsci, esses inte-
lectuais tem a função de: 

[...] elevar intelectualmente camadas populares cada vez mais 
vastas, isto é, para dar personalidade ao amorfo elemento de 
massa, o que significa trabalhar na criação de elites intelec-
tuais de novo tipo, que surjam diretamente da massa e que 
permaneçam em contato com ela para tornarem-se seus sus-
tentáculos (1986, 27). 

Desde o surgimento do acampamento, foram dois ti-
pos de intelectuais orgânicos que se destacaram: os exter-
nos, oriundos de organizações da sociedade civil ou vincu-
lados a igrejas, e os internos, que despontaram entre os 
próprios acampados. Ambos foram fundamentais para con-
solidar processos reflexivos, ou seja, a práxis, na linha das 
reflexões propostas por Benincá (1987, 2002).



Os movimentos sociais como educadores: contribuições políticas e pedagógicas do Acampamento Natalino     –    143

A cultura dominante instaurada nas instituições pú-
blicas, ou seja, nos governos, mas também em outras ins-
tituições sociais, sempre tratou com desprezo a cultura po-
pular. A pergunta formulada por Da Matta (1997), que dá 
o título de um capítulo: Sabe com quem está falando?, é 
profundamente ilustrativa. A cultura dominante brasilei-
ra, como já observaram inúmeros pedagogos, sociológicos, 
historiadores e antropólogos, entre outros estudiosos, criou 
uma aparência de democracia. Na realidade, há nisso pre-
conceitos étnico-culturais, educacionais e socioeconômicos. 
Como diz Arroyo, “Culturas silenciadas, mas presentes. Po-
vos pensados à margem da história cultural se afirmam a 
si mesmos como copresentes em nossa história cultural, re-
agindo a tantas tentativas de silenciá-los” (2012, p. 109). É 
esse um dos principais avanços nas consciências dos acam-
pados, observados nos primeiros meses de acampamento. 
A passagem de uma consciência fortemente individualista 
e familiar para uma consciência coletiva colocou-se como 
condição para a sobrevivência nesse novo espaço. Dada a 
situação de carência, era impossível qualquer ato acumula-
tivo de bens. Tudo tinha de ser minuciosamente partilhado 
para que a miséria não fosse ainda maior.

A cultura autoritária trabalha com a lógica de que 
há um padrão reconhecido e as demais experiências são 
desqualificadas como inferiores ou mesmo inexistentes. 
Santos define essa forma de pensar como peculiar à razão 
arrogante. A razão arrogante coloca-se na posição do não 
pensar-se “porque se imagina incondicionalmente livre e, 
por conseguinte, livre da necessidade de demostrar a sua 
própria liberdade” (2008b, p. 95). Nessa mesma linha de 
reflexão, diz Arroyo: “Reconhecer a diversidade cultural co-
loca na agenda política e pedagógica a presença de coleti-
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vos diversos, seja como educandos, seja como movimentos 
sociais, culturais exige o reconhecimento da diversidade de 
experiências, de mundo, de pensamento de saberes, formas 
de pensar. A diversidade epistemológica” (2012, p. 113). As 
audiências entre os acampados e representantes do Exe-
cutivo, de abril até o final de julho de 1981, foram funda-
mentais para desconstruir as representações de um Estado 
neutro. Na linha do que pensa Arroyo, pode-se dizer que a 
emergência do movimento social desestabiliza posições, até 
então, relativamente cômodas. 

As formas de pensar e de tratar os setores populares como mar-
ginais, inexistentes estão tão arraigadas em nosso imaginário 
social e político, cultural e pedagógico que, ao se mostrarem 
eles mesmos existentes, visíveis, desestruturam essa cultura 
social, política e pedagógica (2012, p. 123).

As crises provocadas com a passagem da inexistência 
para a existência de um movimento lutando por reforma 
agrária no próprio Rio Grande do Sul resultou na reação do 
Estado, que passa a agir explicitamente pela coerção (Por-
telli, 1987). Se até o final de julho de 1981, a ação do Estado 
ocorreu mais pela tentativa de convencimento dos acam-
pados a aceitarem a proposta de colonização, depois disso 
ocorre uma intervenção coercitiva aberta. Isso tudo teve 
um custo muito alto para os acampados, especialmente du-
rante o mês de agosto de 1981, com a intervenção militar-
-federal. Tem início, assim, uma segunda fase da história 
do acampamento, que é objeto do capítulo seguinte. 



 A intervenção  
militar-federal no 

acampamento

Tirar a máscara da hipocrisia da face do 
inimigo, desmascará-lo e desmascarar as 
maquinações e manipulações diabólicas 
que lhe permitem dominar sem se valer 

de meios violentos, quer dizer, provocar a 
ação mesmo sob risco de aniquilação, de 

sorte que a verdade possa aparecer...
 (Arendt, 2011, p. 84)

P
arece adequado iniciar este capítulo com a epígrafe 
de Arendt sobre a violência. Ela está falando do con-
texto de violência nos anos 1960 e da repressão aos 

movimentos estudantis. No entanto, aplica-se ao contexto 
do acampamento, no qual o jogo entre os poderes constitu-
ídos e a responsabilidade para a solução do problema foi 
perpassado por atitudes hipócritas. O Incra conhecia muito 
bem os problemas nos projetos de colonização, e o gover-
no estadual também sabia da existência de terras passí-
veis para reforma agrária no próprio estado. O problema 
estava em enfrentar o poder do latifúndio, o que implicava 
comprometer parte do apoio político, além de atender rei-
vindicações de setores populares combativos dos governos 
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militares. Em outras palavras, resolver o problema dos 
acampados com terra no próprio estado significava colocar 
em pauta o problema da reforma agrária, pauta de “comu-
nistas” e mexer na propriedade privada, conceito fetichiza-
do, conforme analisa Benincá (1987). 

O que se observa é que o governo estadual, assim como 
o federal, perdeu o poder, no sentido definido por Arendt, que 
“corresponde à habilidade humana não apenas para agir, 
mas também agir em concerto. O poder nunca é propriedade 
de um indivíduo; pertence a um grupo e permanece em exis-
tência apenas enquanto o grupo se conserva unido” (2011,  
p. 60). Por outro lado, ela diz que a violência “distingue-
-se por seu caráter instrumental. Fonologicamente, ela está 
mais próxima do vigor, posto que os implementos da violên-
cia, como todas as outras ferramentas, são planejados e usa-
dos com o propósito de multiplicar o vigor natural até que, 
em seu último estágio de desenvolvimento, possam substi-
tuí-lo” (2011, p. 63). Ainda conforme Arendt, a violência: 

[...] não depende de número ou de opiniões, mas de implemen-
tos, e, como mencionado anteriormente, os implementos de vio-
lência, como todas as ferramentas, simplificam e multiplicam o 
vigor humano. [...] A violência sempre pode destruir o poder; do 
cano de uma arma emerge o comando mais efetivo, resultando 
na mais perfeita e instantânea obediência. O que nunca emer-
girá daí é o poder (2011, p. 70). 

Em outras palavras, para Arendt, o domínio pela 
pura violência decorre de situações “onde o poder está sen-
do perdido” (2011, p. 71). Partindo dessa tese, pode-se dizer 
que a intervenção militar-federal no acampamento ocorre 
exatamente quando os governos não têm mais poder para 
solucionar o problema. Como diz Arendt, “Substituir o po-
der pela violência pode trazer a vitória, mas o preço é muito 
alto; pois ele não é apenas pago pelo vencido, mas também 
pelo vencedor, em termos de seu próprio poder” (2011, p. 71). 
No caso, a vitória sequer foi de quem fez uso da violência.
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A intervenção militar no acampamento iniciou no dia 
30 de julho e se estendeu até 31 de agosto de 1981. Ela foi 
uma demonstração cabal de que o governo estadual tinha 
esgotado todas as possibilidades. Enquanto ainda ocorriam 
negociações com o governo estadual, em Porto Alegre, o 
tenente-coronel Sebastião Rodrigues de Moura, conhecido 
como major Curió, estabeleceu-se no acampamento, acom-
panhado por uma equipe de agentes federais e um forte 
esquema de segurança, envolvendo as polícias rodoviárias 
Estadual e Federal, a Polícia Federal e o Exército.

Que razões justificaram essa intervenção federal? 
Como já foi observado, de um lado, o governo do estado não 
tinha conseguido solucionar o problema e, de outro, o movi-
mento ganhou apoio e poder político. A presença da comitiva 
de acampados em Porto Alegre provocou pânico e mobilizou 
um forte esquema de segurança. Como forma de conter o 
avanço do movimento, o governo estadual, então, transferiu 
a responsabilidade para o governo federal, que articulou a 
intervenção militar e transformou o acampamento em área 
de segurança nacional. Segundo Etchichury et al., 

[...] o governo federal não estava desatento ao que acontecia na 
Natalino. Não agia por ter outras situações complicadas para 
administrar no eixo Rio-São Paulo, onde o movimento sindical 
começava a dar sinal de vida. Em 1981, alertado pelo Serviço 
Nacional de Informações (SNI) de que a Natalino se tornara 
uma espécie de ímã para todos aqueles que eram contra o regi-
me, a União interveio (2010, p. 25). 

No entanto, o governo tinha uma preocupação: como 
desestruturar o movimento sem uma ação armada? Duran-
te os meses de junho e julho daquele ano, muitas entidades, 
tanto do Brasil quanto do exterior, mobilizaram-se apoiando 
os acampados. A posição da imprensa, mesmo que contradi-
tória, muito contribuiu para sua divulgação. O jornal Zero 
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Hora deu cobertura ampla dos principais acontecimentos, 
com certa imparcialidade, já o jornal Correio do Povo foi 
mais parcial, prioritariamente divulgando informações de 
interesse do governo. O jornal O Nacional, de Passo Fun-
do, fez uma cobertura relativamente ampla dos fatos, assu-
mindo uma postura relativamente imparcial. O mesmo não 
ocorreu com o jornal Diário da Manhã, também de Passo 
Fundo, que assumiu uma posição contrária aos acampados, 
dando destaque às manifestações e propostas do governo. 
Esses jornais publicaram notícias, manifestações, negocia-
ções e comunicados diariamente. Os jornais de São Paulo, 
Rio de Janeiro e Brasília começaram a dar cobertura aos 
acontecimentos após a intervenção militar-federal, e conti-
nuaram após a saída dos interventores. Percebe-se, assim, 
que a opinião pública, de modo geral, era mais favorável 
aos sem-terra do que à decisão de intervenção federal. 

No início da década de 1980, os governos militares 
estavam relativamente desgastados. As manifestações no 
ABC paulista, a partir de 1978, incrementaram esse descon-
tentamento, agravado pela crise econômica e pelo aumen-
to da inflação. Os discursos que justificaram a repressão a 
movimentos sociais e suas lideranças em nome do progres-
so e do crescimento econômico entraram em colapso nesse 
contexto. Tudo isso contribuiu para mobilizar importantes 
setores da sociedade civil em defesa da justiça social (terra 
para os acampados no próprio estado) e a redemocratização 
do país. Diante desse quadro, o governo federal organizou a 
intervenção e delegou o comando a um experiente desarti-
culador de movimentos sociais do campo, o major Curió. 

Curió já conhecia o acampamento, pois havia estado 
no local no dia 23 de julho, acompanhado de agentes secre-
tos. Na oportunidade, teria proposto a instalação de bar-
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reiras policiais nas extremidades do acampamento, ao lon-
go da rodovia, proposta que fora levada para a assembleia 
geral dos acampados, que se posicionaram contra (Boletim 
Sem Terra, n. 10, 7.8.1981, p. 3). Na audiência realizada na 
Assembleia Legislativa, no dia 29 de julho, o governador 
comunicou que, a partir de agosto, assumiria, juntamente 
com o Incra, o controle dos alimentos e a assistência médica 
no acampamento. Os acampados criticaram essa proposta 
e assumiram o compromisso de submetê-la à decisão da as-
sembleia geral. Enquanto essa audiência ocorria, o major 
Curió instalou-se no acampamento. A partir de então, uma 
equipe de assessores sob seu comando assumiu o controle. 
Apresentou-se “em nome da Presidência da República” com 
o objetivo de solucionar o impasse entre governo e acampa-
dos em um prazo de quinze dias. A partir desse momento, o 
Acampamento Natalino foi considerado área de segurança 
nacional (Aldo Pinto, Assembleia Legislativa, 1981, p. 332; 
Folha de S. Paulo, 2.9.1981, p. 6; Zero Hora, 13.8.1981).

Major Curió: traços de uma biografia

Quem é esse sujeito que se apresenta em nome da 
Presidência da República? Alguns aspectos da sua trajetó-
ria política ajudam a entender as razões da sua presença 
no acampamento. Ele iniciou sua atuação política de forma 
mais intensa em 1961, quando era segundo-tenente no Pa-
raná. Na oportunidade, solidarizou-se com o então minis-
tro do Exército, Odílio Dinys, que se posicionou contrário à 
posse do vice-presidente João Goulart (O Movimento, 31.8 
a 6.9.1981, p. 10). A partir de 1976, atuou de forma mais 
intensa em áreas de conflitos e tensões sociais no campo, 
especialmente na Região Norte do país.
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Figura 7 – Charge do major Curió por Sérgio Bastos 

Fonte: Jornal Resistência, Belém/PA (1º a 15/11/1982, p. 4). 

O major projetou-se nacionalmente, sobretudo, entre 
1973 e 1975, quando participou da terceira fase do combate 
à guerrilha do Araguaia. Ele atuou no município de Xim-
bioá (GO) como “intermediário do governo para dialogar 
com a população local depois da passagem dos homens do 
general Hugo Abreu, destacados para pôr termo à guerri-
lha no município” (O Globo, 6.9.1981, p. 5). Após duas ten-
tativas fracassadas de combate à guerrilha, o Exército mu-
dou de tática. Passou a cooptar a população local, forçando 
os moradores a informarem como chegar aos “homens da 
mata”. Essa mudança de tática ocorreu porque a violência 
praticada nas primeiras duas ações de combate à guerrilha 
tinha provocado muitas reações da população e da Igreja 
local. Um dos líderes dessa nova fase de intervenção mi-
litar foi o major Curió. A cooptação da população deu-se 
por meio de militares vestidos à paisana, que se infiltraram 
nos povoados e vilas, observando o comportamento das pes-
soas e suas possíveis ligações com os guerrilheiros. Após 
esse levantamento, os povoados foram cercados, e no dia 
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7 de outubro de 1973, os soldados prenderam em torno de 
trezentos moradores (Chinem, 1983, p. 71). Curió, que se 
apresentou na região como comprador de terra, desempe-
nhou papel fundamental na desarticulação e no extermínio 
do movimento guerrilheiro. 

A pesquisa realizada por Leonêncio Nossa (2012) so-
bre a trajetória do major Curió, especialmente na guerrilha 
do Araguaia, traz dados reveladores sobre a biografia desse 
personagem e sua atuação em várias empreitadas. Curió 
dá início a uma nova estratégia de ação no Araguaia, que 
inclui agentes infiltrados para conhecer o contexto e a par-
ticipação dos diferentes atores. A experiência que adqui-
riu na guerrilha do Araguaia, cooptando moradores para 
chegar aos líderes do movimento, foi fundamental para os 
trabalhos posteriores. Por meio da compra ou da ameaça 
às lideranças das comunidades locais, ele foi chegando até 
os guerrilheiros, condição para uma intervenção decisiva. 
As aprendizagens que adquiriu no combate à guerrilha do 
Araguaia foram aplicadas em outros contextos, entre eles, 
na Encruzilhada Natalino.

Com o fim da guerrilha, o major Curió continuou 
atuando na região do Araguaia, foi responsável pelo pro-
jeto de colonização do Exército, especialmente o OP-3, no 
Km 90 da Transamazônica. Nessa região, uma extensa 
área de terra foi dividida em lotes, com 200 hectares cada, 
que foram doados às famílias que haviam fornecido infor-
mações e colaborado com as forças repressivas no com-
bate à guerrilha (Portela, 1986, p. 95; Carvalho, 1980, p. 
51; Chinem, 1983, p. 73). Após a distribuição dos lotes 
às famílias, Curió continuou mantendo contatos siste-
máticos com o projeto OP-3. Nas proximidades do local, 
foi construído um quartel, dividido entre a 23ª Brigada 
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de Infantaria da Selva e o 52º Batalhão de Infantaria da 
Selva. Tendo por referência esse quartel, Curió manteve 
o controle do OP-3 e de outros projetos de assentamento, 
com visitas sistemáticas, por meio das relações de depen-
dência criadas com os assentados. Curió visitava os proje-
tos “às vezes uma vez por semana, às vezes por quinzena, 
mas nunca deixando seus súditos abandonados por mais 
de 20 dias” (Portela, 1986, p. 97).

Segundo Alano Pena, bispo de Marabá (PA), o OP-3 
foi totalmente controlado pelo major, que teria feito uma 
lavagem cerebral em seus ocupantes, proibindo, inclusive, 
a presença de religiosos que questionassem suas práticas, 
com exceção de um capelão militar de sua confiança. Se-
gundo dom Pena, o major acabou com a violência na região, 
“mas é preciso não esquecer que ele é um líder carismático, 
que faz uma verdadeira lavagem cerebral no povo com o 
qual lida” (Assembleia Legislativa, 1981, p. 40).29 Com uma 
postura aparentemente paternalista, exigia a submissão 
política. Ele andava sempre acompanhado de assessores, 
conhecidos como os homens fortes do Curió, prática intro-
duzida também no Acampamento Natalino. Apresentando-
-se como um pai, distribuía remédios, alimentos, terras, e 
dava aulas de civismo. No Comunicado nº 3, lançado no 
dia 31 de agosto de 1981, e assinado pela coordenadoria do 
acampamento, há uma acusação contra a religiosa Bruna 
Duranti, conhecida como irmã Aurélia, italiana que viveu 
no Uruguai e que, segundo o comunicado, 

29 O livro de Nossa (2012, p. 228-229) analisa a figura de dom Alano. Destaca seus 
compromissos com os excluídos pelas políticas em defesa do latifúndio e os con-
flitos que teve com o major. “Curió brigou com o bispo de Marabá, d. Alano, da 
mesma ordem do frei Gil Vilanova – primeiro dominicano a chegar ao Araguaia, 
religioso que brigou com o coronel Leitão, em Boa Vista do Tocantins. Curió 
expulsou os padres de Alano dizendo que eles pregavam o marxismo na OP-3” 
(2012, p. 288). Ver também: PORTELA, 1986, p. 98-110; Zero Hora, 6.9.1981. 
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vem disseminando a discórdia e a desordem. Até mesmo, a frei-
ra italiana instigou os acampados a não cantar o Hino Nacional 
e a não reverenciar a Bandeira, sagrados símbolos da Pátria. 
De certa forma se justifica a reação contra a Bandeira, cujo 
lema, Ordem e Progresso, deve ferir, que nem ferro em brasa, 
aos que semeiam o ódio e a intriga (Marcon, 1997, p. 226). 

Após a bem-sucedida ação de erradicação da guerrilha 
no Araguaia, na avaliação do governo, e sua atuação no OP-
3, Curió ganhou espaço e poder no Conselho de Segurança 
Nacional. Seu papel fundamental consistia em realizar a 
mediação em casos de conflito entre o governo federal, la-
tifundiários e posseiros. Apresentando-se como conciliador, 
atuou intensamente em áreas de conflitos sociais no cam-
po: em 1980, em Alagamar (PB), no Bico do Papagaio (hoje 
pertencente ao estado do Tocantins), em Marabá (PA), em 
Serra Pelada (PA), entre outras áreas. O major teve uma 
atuação muito intensa em Serra Pelada, área extremamen-
te tensa em consequência da busca desenfreada por ouro. 
Começou seu trabalho nessa região em 11 de maio de 1980, 
desarmando, primeiramente, os garimpeiros; após, passou 
a controlar toda a entrada de alimentação, estratégia utili-
zada como barganha para que as armas fossem entregues, 
caso contrário, ficavam sem comida. Além disso, era obri-
gatório o uso de uma carteira de identificação pelos garim-
peiros para poder retirar os alimentos no posto da Compa-
nhia Brasileira de Alimentos (Cobal). Esse procedimento 
possibilitou à Polícia Federal controlar a entrada e saída 
de pessoas. O major chegou a distribuir camisetas com as 
palavras: “Comunicação, União, Respeito, Idealização e Or-
ganização”, com a junção da primeira letra de cada uma 
das cinco palavras resultando em CURIO (O Movimento, 
31.8-6.9.1981, p. 10; Martins, 1985, p. 60). 
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Foi com um currículo recheado de experiências de 
conflitos sociais no campo solucionados que o major insta-
lou-se no Acampamento Natalino. Logo após sua chegada, 
vangloriava-se, por meio do sistema de som que instalara 
no local, de já ter enfrentado 16 casos de tensão social e de 
ter saído vitorioso em todos. Por isso, estipulou um prazo 
de quinze dias para resolver o impasse, findo os quais o 
acampamento seria destruído. Os acampados, no entanto, 
estavam informados sobre suas práticas e sua trajetória. 
Um dos acampados no Natalino, Davi Alves, conhecera-
-o pessoalmente em Serra Pelada, e relatou que “[...] ele 
chegava, baixava os comandos de ordem e se retirava. Não 
ficava fixo no lugar. Lá tinha um comandante dele, um Sar-
gento” (Méliga; Janson, 1982, p. 25).

Curió esvaziava focos de tensão social e, ao mesmo 
tempo, associava simbolicamente o sucesso ao seu nome. 
Foi assim que fundou a cidade que tem seu nome: Curio-
nópolis, cidade do Curió. A cidade abrangia a área do ga-
rimpo de Serra Pelada e foi emancipada em 1988. Curió foi 
prefeito dessa cidade no período de 2000 a 2003, e reeleito 
em 2004, mas cassado por compra de votos. Foi esse o pa-
recer do Tribunal Superior Eleitoral: 

O ministro Joaquim Barbosa, no exercício da presidência do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou o imediato cum-
primento de decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará 
(TRE-PA) que cassou o mandato do prefeito de Curionópolis, 
Sebastião Curió (PMDB). Ele foi eleito em 2004 e cassado por 
compra de votos e abuso do poder econômico (TSE, 2014).

 Segundo Nossa, 

Curionópolis virou o último quinhão comandado por um homem 
da ditadura militar. Ele dirigiu a prefeitura com mão de ferro, 
como se tentasse prolongar num pequeno território um regime 
que não existia mais no restante do Brasil [...] (2012, p. 12).
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Antes de ser prefeito, Curió ingressou na política par-
tidária, pelo Partido Democrata Social (PDS), partido no 
qual foi eleito deputado federal pelo Pará em 1982, imedia-
tamente após a retirada do Acampamento Natalino. Essas 
breves informações dão conta de que o major não era um 
sujeito comum. Ele teve inúmeras atuações políticas, mi-
litares e de segurança nacional. Como agente do Serviço 
Nacional de Informações e do Conselho de Segurança Na-
cional teve um lugar destacado durante os governos mili-
tares, de modo especial com sua participação na guerrilha 
do Araguaia.

Acampamento Natalino:  
área de segurança nacional

Que razões justificaram a transformação da Encru-
zilhada Natalino em área de segurança nacional? Por que 
designar o major Curió para coordenar essa ação? Para 
compreender essas questões, é preciso contextualizar al-
gumas diretrizes políticas estabelecidas pelos governos mi-
litares para a questão fundiária, que foi sendo, no período 
pós-1964, transformada em questão de segurança nacio-
nal, processo que atingiu seu auge no final da década de 
1970 e início dos anos 1980. Até então, o Estatuto da Terra, 
aprovado em 1964, dava embasamento legal para resol-
ver os conflitos sociais no campo, especialmente no que diz 
respeito à colonização. No período posterior à guerrilha do 
Araguaia, os conflitos entre posseiros, grileiros e latifun-
diários aumentaram muito, sobretudo no Pará, em Mato 
Grosso, Goiás e no Maranhão. Posteriormente, tais movi-
mentos estenderam-se para a Rondônia e o Acre. No final 
da década de 1970, a região do baixo Araguaia transfor-
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mara-se no centro catalisador dos principais conflitos fun-
diários e, por essa razão, sofreu forte intervenção federal, 
processo que atingiu seu ponto alto com a criação do Grupo 
Executivo de Terras do Araguaia-Tocantins (Getat). Além 
do Getat, em 1980, foram criados, no governo Figueiredo, 
outros órgãos com objetivo de esvaziar os focos de tensão 
social no campo: o Instituto de Terras do Pará, criado em 
1975, o Grupo Executivo do Baixo Amazonas, em 1980, o 
Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários, em 
1982, entre outros. No Comunicado nº 3 da coordenadoria 
do acampamento, há inúmeras referências a esses órgãos, 
com dados sobre as terras que distribuíram e os projetos 
de colonização organizados bem como o número de famílias 
assentadas. Tudo isso, no contexto do documento, tinha em 
vista justificar as políticas implantadas pelos governos mi-
litares na solução dos conflitos fundiários e na realização 
da reforma agrária. É nesse contexto que os problemas 
fundiários foram se transformando em questão de segu-
rança nacional.

O Conselho de Segurança Nacional é, segundo a 
Emenda Constitucional nº 1 de 1969, “o órgão do mais alto 
nível na assessoria direta ao Presidente da República, para 
formulação e execução da política de Segurança Nacional”. 
O art. 89 dessa emenda define as atribuições do órgão, en-
tre as quais destaca-se a de indicar as áreas indispensá-
veis à segurança nacional (Oliveira, 1984, p. 1-3, Emenda 
Constitucional n. 1 de 17.10.1969). A política de segurança 
nacional foi elaborada com base em alguns objetivos fun-
damentais: progresso, paz social, integridade territorial e 
integração nacional (Gurgel, 1975, p. 172-173). Os objeti-
vos nacionais permanentes serviram de base para a Escola 
Superior de Guerra formular a política de segurança nacio-
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nal, e definir as áreas de segurança nacional, entre elas a 
Encruzilhada Natalino.

Uma das primeiras medidas tomadas pelo major 
após a chegada ao acampamento foi instalar um mastro 
para a Bandeira Nacional, mesmo não havendo nenhum 
artigo ou inciso de lei que justificasse a apresentação de 
símbolos nacionais no local. A bandeira foi hasteada dia-
riamente pela manhã e arriada ao final da tarde, durante 
todo o período da intervenção, ao toque do Hino Nacional 
(Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971b, artigo 15, pa-
rágrafo 11, que dispõe sobre a forma de apresentação dos 
símbolos nacionais). Outra providência tomada imedia-
tamente após a chegada dos interventores foi estabelecer 
três barreiras policiais, sob responsabilidade da Polícia 
Rodoviária Federal. Duas localizadas na ERS-324, uma 
na saída do acampamento para Passo Fundo, e a outra na 
saída para Ronda Alta. A terceira estava na encruzilhada 
que dava acesso a Sarandi. Segundo Curió, as barreiras 
tinham por objetivo impedir a entrada de novas famí-
lias no acampamento (O Nacional, 31.7.1981; Zero Hora, 
31.7.1981). Posteriormente, ficaram mais explícitos os ob-
jetivos das barreiras, que não eram apenas para impedir a 
entrada de novas famílias. As repercussões dessas barrei-
ras foram imediatas entre os acampados, pois não apenas 
impediam a entrada de novas famílias, mas também de 
alimentos e roupas recolhidas pelas entidades em cam-
panhas de solidariedade. Os interventores passaram a 
controlar a distribuição de alimentos que se transformou 
em importante instrumento de controle e de pressão so-
bre os acampados. Essa tática tinha sido usada pelo major 
em outras experiências, conforme referido anteriormente. 
Além disso, a polícia realizava uma rigorosa investigação 



158    –    Telmo Marcon 

nos documentos pessoais e nos automóveis de todos os 
usuários da ERS-324. Essa rodovia é um importante ca-
minho de acesso à Região Oeste de Santa Catarina.

Proposta dos interventores: colonização

Os interventores instalaram-se em barracas verdes 
na outra margem da ERS-324, em frente ao acampamento. 
Ali também se abrigavam as equipes de assessoria política 
e a responsável pelo registro e documentação dos aconteci-
mentos locais (fotos, gravações de entrevistas, etc.). Logo 
na chegada, também foi providenciado um abrigo para a 
projeção de slides e filmes sobre os projetos de colonização 
do Incra na Bahia, em Mato Grosso, no Acre e em Roraima. 
Uma das estratégias utilizadas por Curió para se aproxi-
mar dos acampados foi contar piadas e mostrar-se como um 
homem de diálogo. Carismático no trato pessoal, ele iniciou 
seu trabalho de persuasão, tentando convencer os acam-
pados das excelentes condições dos projetos de colonização. 

Uma das primeiras propostas apresentadas foi a do 
projeto de colonização em Serra do Ramalho, Bahia. Propôs, 
então, que uma comissão fosse até o local para averiguar 
o clima, fertilidade do solo, as condições de trabalho. Para 
tanto, colocou à disposição dois aviões Búfalo da Força Aé-
rea Brasileira (FAB). A viagem deveria ocorrer já no dia 2 
de agosto, ou seja, no terceiro dia após a chegada dos inter-
ventores (Zero Hora, 31.7.1981).
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Figura 8 – Curió com o presidente Figueiredo

Fonte: Leonêncio Nossa (2012).

Internamente, os assessores do major pressionavam 
as famílias para que aceitassem as propostas de emprego 
no estado ou o assentamento nos projetos de colonização. 
Nos primeiros dias após a intervenção, como de praxe, os 
acampados foram bem tratados e receberam boa alimenta-
ção, composta por uma cesta básica com 44 produtos, distri-
buída pela Cobal, o que representou uma sensível melhora 
em relação às dificuldades enfrentadas até então. 

Enquanto uma comitiva se preparava para viajar à 
Serra do Ramalho, na Bahia, para conhecer o assentamento, 
os acampados recebiam notícias críticas do projeto. Em uma 
polêmica entrevista para uma equipe de jornalistas do Rio 
Grande do Sul, dom Moacir Grechi, bispo de Rio Branco (AC) 
e presidente nacional da CPT, alertou os colonos sobre as di-
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ficuldades e os problemas enfrentados pelos assentados nos 
projetos de colonização, entre eles, o de Pedro Peixoto, no 
Acre. Referindo-se ao Acampamento Natalino, ele disse que 
o problema deveria ser resolvido no próprio estado. Questio-
nava a posição do governo estadual, de que no Rio Grande 
do Sul não havia terras para o assentamento das famílias: 
“Se tudo for feito racionalmente o governo vai encontrar ter-
ras lá no sul para assentar esses colonos. Aqui no Acre a 
situação é pior, muito pior que os gaúchos podem estar ima-
ginando” (Fala de Dom Moacir Grechi). Entre os problemas 
da região destacou a malária, a falta de assistência médica, 
o isolamento por causa das chuvas, a grilagem de terra, os 
conflitos com índios e seringueiros, a especulação fundiária 
(Zero Hora, 1.8.1981). 

A coordenadoria do acampamento rebateu duramente 
essa entrevista de dom Moacir Grechi, citando-o nominal-
mente no Comunicado nº 3, e criticando suas declarações 
por estarem cheias de mensagens deletérias e leviandades. 
Além de dom Grechi, bispo do Acre-Purus, a acusação foi di-
recionada a dom Tomas Balduíno, bispo de Goiás Velho (GO) 
e vice-presidente do Conselho Indigenista Missionário. Diz o 
comunicado que esses dois bispos:

[...] não se contentam em promover agitações e fazer política par-
tidária em suas dioceses, e também se deslocam por todo o BRA-
SIL, sempre presentes onde haja oportunidade para dissemina-
rem suas mensagens deletérias. O primeiro esteve em RONDA 
ALTA, rezando missa, e foi reprovado pelo Bispo local, por sua 
interferência em Diocese alheia; o segundo enviou aos colonos 
uma carta de solidariedade em que a leviandade é a principal 
característica. D. MOACIR GRECHI apressou-se em tirar parti-
do da situação mesmo sem ter vindo aqui (Marcon, 1997, p. 214).

Uma equipe de jornalistas foi convidada pelo Incra 
para conhecer os projetos de colonização propostos pelo go-
verno para assentar as famílias acampadas da Encruzilha-
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da Natalino. Em relação ao projeto Pedro Peixoto, no Acre, 
os jornalistas denunciaram as más condições de vida das 
famílias que lá viviam. Para Cláudio Ribeiro, diretor dos 
projetos de colonização do Incra, o fracasso era decorren-
te da falta de mentalidade de pioneirismo e de capacidade 
empresarial dos agricultores (Zero Hora, 1.8.1981). Setores 
da imprensa contribuíram para divulgar contrainforma-
ções relativas às más condições de vida dos agricultores nos 
projetos de colonização apresentados como solução para os 
acampados. Em meio a essas denúncias, uma comitiva de 66 
pessoas partiu do aeroporto de Sarandi, no dia 2 de agosto, 
em dois aviões da FAB, rumo ao projeto Serra do Ramalho.

O projeto de colonização Serra do Ramalho, localiza-
do no estado da Bahia, abrangia uma área de 257 mil ha 
e estava organizado em dezesseis agrovilas. Foi criado em 
1977 para assentar desalojados da construção da hidroelé-
trica de Sobradinho. As terras desse projeto eram de cerra-
do e comprometiam a prática da agricultura. Ao retorna-
rem, as opiniões ficaram divididas: alguns se posicionaram 
favoravelmente ao projeto, recebendo todo o apoio de Curió, 
inclusive para darem seus depoimentos via sistema de som 
no acampamento. Um dos acampados, Osvaldo, chegou a 
escolher a casa nº 33 para morar, localizada ao lado da-
quela escolhida por Teófilo, nº 32. Na sua avaliação, “lá a 
vida é nova, o clima é bom, a terra tem cor de cana, vi a 
produção de feijão, de milho, algodão e mamão, tem hospi-
tais, escolas e casas para nós morar” (Zero Hora, 6.8.1981, 
p. 23). Menos de uma semana depois, Osvaldo mudou de 
ideia e optou pelo projeto Lucas do Rio Verde. Na sua argu-
mentação, disse: “[...] eu preferi assim porque as terras são 
melhores, o projeto é bom e diferente da Bahia, onde a terra 
parece areia” (Zero Hora, 10.8.1981, p. 26).
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Nesse contexto, surgiram denúncias de que a comi-
tiva foi composta, em grande parte, por pessoas estranhas 
ao acampamento, ou seja, havia, entre elas, funcionários de 
uma serraria e da prefeitura de Ronda Alta e alguns agricul-
tores que estavam acampados na reserva florestal de Rondi-
nha (Méliga; Janson, 1982, p. 54; Zero Hora, 4.8.1981, p. 31). 
Outras acusações recaíram sobre o major Curió, que teria 
treinado algumas pessoas para que falassem bem do projeto 
Serra do Ramalho. Uma delas teria sido Barroso, pois “na 
hora de falar se atrapalhou todo e o Coronel Curió fazia se-
nha (sinal) para ele parar de falar. Nem ensaiando, os caras 
conseguiram mentir sobre o que era a Bahia” (Méliga; Jan-
son, 1982, p. 57). 

Nenhum membro da comissão central fez parte da co-
mitiva que viajou para a Bahia. Um deles, inclusive, disse 
que “recebeu a proposta de ser o coordenador de uma agrovi-
la no projeto de reassentamento na Bahia, caso aceitasse ir 
para lá e voltar elogiando o projeto” (Boletim Sem Terra, n. 
10, 7.8.1981, p. 4). A tática de cooptação de lideranças do mo-
vimento, em troca de benefícios pessoais, foi um dos grandes 
obstáculos enfrentados pelos acampados.

A resistência à proposta de assentamento no projeto 
Serra do Ramalho (BA) aumentou quando os acampados 
receberam um dossiê da CPT da Bahia, dando conta das 
suas precárias condições. Esse fato deixou o major Curió 
muito irritado (Boletim Sem Terra, n. 10, 7.8.1981, p. 8). 
Mesmo assim, muitas famílias inscreveram-se para o pro-
jeto, chegando a 87 inscritos no dia 9 de agosto. Porém, elas 
foram, progressivamente, desistindo até que, no dia 12, so-
mente uma ainda estava inscrita. Por fim, todas desistiram 
e a proposta de uma segunda viagem à Bahia, envolvendo 
outras famílias, foi suspensa.
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Como consequência da frustrada iniciativa de coloni-
zação em Serra do Ramalho, os interventores intensifica-
ram a repressão interna. Entram em cena, nesse momen-
to, outras duas propostas: empregos no próprio estado ou 
o projeto de colonização em Lucas do Rio Verde (MT). No 
acampamento, cresceram as reações dos acampados, espe-
cialmente em relação aos atos cívicos coordenados pelo ma-
jor, que foram se esvaziando. “O povo participou um pouco, 
mas depois ninguém mais participava. Às vezes ficava lá só 
ele (o major) e a gente dele” (Méliga; Janson, 1982, p. 58-
59). Igualmente, a tática do major de cooptar as crianças 
com balas e bombons enquanto as doutrinava, ensinando-
-lhes o Hino Nacional, revelou-se improdutiva, visto que 
elas começaram a pedir terra para trabalhar. 

A repressão: os agentes secretos e a polícia 

Os impactos mais profundos da intervenção recaíram 
sobre a coordenação geral do acampamento, que ficou impos-
sibilitada de realizar as reuniões com os acampados para dis-
cutir os problemas e deliberar sobre eles coletivamente. As-
sim, as reuniões das comissões e as assembleias gerais, antes 
realizadas diariamente, deixaram de acontecer por causa da 
perseguição às lideranças. Por sua vez, os agentes secretos 
acompanhavam passo a passo os líderes da comissão central 
e registravam tudo o que faziam por meio de fotografias e 
gravações: “Onde se formava um pequeno grupo de pessoas 
para conversar, imediatamente um agente se fazia presente” 
(Boletim Sem Terra, n. 10, 7.8.1981, p. 4). Os mais perse-
guidos pelos agentes secretos eram os membros da comissão 
central, o padre Arnildo Fritzen e a irmã Aurélia citados no-
minalmente no Comunicado nº 3 da coordenadoria do acam-
pamento, quando da sua retirada. Os interventores criaram 
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um sistema de dependência dos acampados em relação ao ali-
mento, à assistência médica, ao vestuário, além do isolamen-
to imposto às entidades solidárias com o movimento.

Após a intervenção, as entidades que apoiavam os 
acampados enfrentaram sérios obstáculos para visitar o 
acampamento. No dia 7 de agosto, o jornal Zero Hora de-
nunciou as condições internas no acampamento, publican-
do um documento elaborado por várias entidades: CPT/
RS, Movimento de Justiça e Direitos Humanos, Pastoral 
Universitária, Comissão de Justiça e Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa, Contag, Fetag/RS e Intersindical. 
O documento denunciava que o local se transformara em 
um campo de concentração, em que o arbítrio e a repres-
são dominavam. Os acampados estavam impossibilitados 
de discutir e de deliberar sobre as propostas coletivamente 
(Zero Hora, 7.8.1981, p. 29). 

A repressão atingiu praticamente todos os níveis da 
organização interna. Os acampados estavam autorizados 
apenas a se reunir para rezar, mesmo assim com limites. 
Ficou proibida “a parte do sermão, em que o padre convi-
dava os presentes a se manifestarem” (Boletim Sem Terra, 
Número Especial, 17.8.1981, p. 16-17). No Comunicado nº 3, 
Curió faz referência explícita às criticas que foram dirigi-
das aos interventores: 

Lamentavelmente, desde a nossa chegada à área, as opções por 
nós oferecidas e as medidas que tomamos, sempre com sentido 
conciliatório, sofreram, de muita gente, injúrias e difamações. O 
acampamento foi até comparado a um “campo de concentração”. 
Atente-se, honestamente, para a prestação de contas do fim deste 
documento e certamente se fará a pergunta: Que “campo de con-
centração” é este? Na verdade, os exploradores da miséria não de-
sejam mesmo é que a miséria seja removida, porque, sem ela, não 
podem agitar como lhes convém. De nossa parte, fizemos nossa 
opção pelos pobres e não opção pela pobreza (Marcon, 1997, p. 213).
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A coordenadoria do acampamento foi concentrando 
sua ação na proposta de colonização do projeto em Lucas do 
Rio Verde, abandonando os projetos da Bahia, Acre e Rorai-
ma. Algumas famílias que haviam retornado dos projetos 
de colonização no Mato Grosso, e estavam acampadas no 
Natalino, aceitaram a proposta de assentamento no projeto 
Lucas do Rio Verde. Ainda que não o conhecessem, alguns 
acampados falavam positivamente sobre ele. Segundo Val-
delino A. Zatti, o major Curió pagava alguns colonos para 
que dissessem que os projetos da Bahia e do Mato Grosso 
eram bons. Várias famílias que haviam retornado foram 
ameaçadas de expulsão do acampamento, caso não aceitas-
sem retornar para Lucas do Rio Verde. O presidente do In-
cra, Paulo Yokota, declarou que os acampados que tinham 
vendido seus lotes nos projetos do Incra não teriam direito 
a um novo (Zero Hora, 11.8.1981, p. 2).

Na segunda semana de intervenção no acampamen-
to, aumentaram as denúncias de repressão interna. Uma 
comitiva composta por representantes do Movimento de 
Justiça e Direitos Humanos, do Sindicato dos Jornalistas, 
do Sindicato dos Bancários, da Pastoral Universitária, das 
comunidades de base, da Associação Gaúcha de Médicos 
Residentes, e de vários diretórios acadêmicos, deslocou-se 
até o acampamento para averiguar in loco as condições de 
vida e liberdade de expressão. Quando da chegada do grupo, 
o major Curió afirmou que as denúncias sobre a repres-
são interna eram infundadas, já os acampados, no entanto, 
confirmaram as ameaças de destruição dos barracos, caso 
resistissem à proposta de colonização no Mato Grosso (Zero 
Hora, 10.8.1981, p. 26).

A partir do dia 10 de agosto, a ação dos interventores 
ficou mais explícita e a vida no acampamento mais crítica 
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e tensa. Uma caravana de Porto Alegre foi impedida de en-
trar em contato com os acampados. Segundo Curió: 

A nova ordem de Brasília era de impedir a entrada de visitas, 
inclusive de parentes de agricultores acampados, e só as mulhe-
res podem sair, depois de identificarem-se, dizendo para onde 
vão, o que vão fazer e a que horas voltam [...] a democracia aca-
bou no acampamento (Boletim Sem Terra, 17.8.1981, p. 17). 

Com o passar dos dias, a coordenadoria do acampa-
mento objetivou melhor seu papel e suas intenções. Mui-
tos acampados, assim como as entidades solidárias tinham 
consciência dos objetivos do Conselho de Segurança Nacio-
nal ao designar o major Curió para o acampamento; ou-
tros, porém, foram compreendendo as suas táticas no de-
senrolar dos acontecimentos. Desde a sua primeira visita 
ao local, prometeu uma solução para o problema em, no 
máximo, quinze dias, ocasião em que “arrancou um fio de 
bigode dizendo que ia resolver o problema” (Méliga; Jan-
son, 1982, p. 51). Os interventores, especialmente o major 
Curió, estavam convencidos de que resolveriam o impasse 
nesse curto espaço de tempo. Ao se aproximar o prazo dado, 
anunciavam no sistema de som que, findo o prazo estabe-
lecido, o acampamento seria destruído. Grande parte dos 
acampados tinha consciência das implicações políticas do 
movimento e, por isso, resistiam. Em uma visita ao acam-
pamento, o presidente da Assembleia Legislativa/RS, Aldo 
Pinto, ouviu o major Curió dizer: “esse é o meu pior empre-
endimento” (Zero Hora, 12.8.1981). Essa declaração vem 
ao encontro de um depoimento de dom Alano Pena, bispo 
de Marabá: “se a estratégia para equacionar o problema 
social e fundiário de Encruzilhada Natalino é a mesma ou 
não que foi empregada em Serra Pelada, certamente, não é 
igual o povo e o problema” (Zero Hora, 4.8.1981, p. 17). 
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A intervenção militar no acampamento acabou dando 
mais visibilidade à problemática fundiária, transformando-
-a em uma questão mais ampla. No dia 12 de agosto, o Jor-
nal do Comércio publicou um artigo do jornalista Manuel 
Braga Gastal (1981), intitulado: Fim da aventura na En-
cruzilhada Natalino, no qual acusava a manipulação políti-
co-partidária dos acampados, dizendo que eram proprietá-
rios rurais e urbanos, comerciantes, além dos espertalhões 
que estavam insuflando a rebelião. O jornalista retoma o 
argumento do governo estadual de que, no Rio Grande do 
Sul, não havia terras para reforma agrária e defendia a 
alternativa da colonização. Além disso, exaltava o major 
Curió de estar dando um fim à “aventura na Encruzilhada 
Natalino”. O fim do acampamento estava previsto para 15 
de agosto de 1981.

Diante da prepotência dos interventores, o deputa-
do Celso Testa (MDB) propôs a convocação do major Curió 
para depor na Assembleia Legislativa, proposta que não 
foi levada a cabo pelo fato de os interventores atuarem em 
nome da Presidência da República. Curió assumiu a coor-
denadoria do acampamento em nome do governo federal, 
porque o governo estadual não tivera capacidade nem ha-
bilidade para solucionar o problema. Assim, não tinha de 
prestar declarações, conforme palavras do major Curió ao 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Aldo Pinto 
(Zero Hora, 13.8.1981).

Enquanto os interventores não conseguiam demover 
os acampados que reivindicavam terras no estado, setores 
da imprensa contrários ao acampamento insistiam na tese 
de que havia infiltrados entre os acampados. A entrevista 
de dom Vicente Scherer, publicada em 23 de julho, foi am-
plamente explorada, inclusive transcrita nos Anais da As-
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sembleia Legislativa (Assembleia Legislativa, 1981, p. 74), 
a pedido do deputado da Arena (PDS), Guido Moesch. O 
deputado acusou a existência de infiltrados que estariam 
dificultando o diálogo com o governo. Em discurso na As-
sembleia Legislativa, também citou um artigo do jornalista 
Rogério Mendelski, que afirmava existir no acampamento 
“além de colonos sem-terra, operários sem fábrica, professo-
res sem escolas, bancários sem banco, motoristas sem táxi 
e até religiosos sem batina e sem ordem, líderes sindicais 
sem liderança” (Assembleia Legislativa, 1981, p. 320).

Contrapondo o argumento de que no Rio Grande do 
Sul não havia terras para assentar os acampados, alguns 
parlamentares da Assembleia Legislativa realizaram uma 
pesquisa em áreas disponíveis e colocadas à venda. O le-
vantamento feito em 31 municípios apontou a existência de 
100 mil hectares disponíveis. O deputado Aldo Pinto decla-
rou: “poderei passar às mãos de Sua Excelência, o Gover-
nador, as áreas, as cidades, os valores respectivos e os tele-
fones das pessoas que estão ofertando terras” (Assembleia 
Legislativa, 1981, p. 333-334). O problema não era a falta 
de terras para o assentamento. O temor era abrir prece-
dentes com suas implicações, como o surgimento de novos 
movimentos e, consequentemente, mais desapropriações. O 
que o governo não queria era tocar na estrutura fundiá-
ria do Rio Grande do Sul, consolidada ao longo dos séculos 
XVIII e XIX, e nas primeiras décadas do século XX. 

Findo o primeiro prazo dado, a coordenadoria apre-
sentou o seguinte quadro: das 436 famílias cadastradas, 
113 haviam optado pelo projeto Lucas do Rio Verde, sete 
haviam sido retiradas por não serem de agricultores; seis 
haviam saído espontaneamente; duas tinham aceitado a 
proposta de emprego e as demais (308) continuavam reivin-
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dicando terras no estado (O Nacional, 15.8.1981). Mesmo 
com as ameaças de destruição do acampamento após o dia 
15 de agosto, muitas famílias não cederam à pressão. A fala 
de Saul Marchiori, membro da comissão central, expressa a 
decisão de permanecer resistindo: “[...] nós podemos morrer 
aqui despedaçado, mas não saímos do Rio Grande do Sul. 
Nós não vamos reagir, mas também não saímos daqui, só 
se nos carregarem. Até podem botar fogo nos nossos bar-
racos, nos aplicarem a Lei de Segurança Nacional, nos bo-
tarem na cadeia, mas aqui ficaremos até o final” (O Nacio-
nal, 15.8.1981). O major ameaçava enquadrá-los na Lei de 
Segurança Nacional, pois segundo ele, “[...] este povo tem 
que optar pela terra fora do Estado ou pelo emprego que o 
governo estadual oferece. Esperamos que todos se conscien-
tizem disso, e minha impressão é que este acampamento 
vai terminar sem uso da força, pois os mais radicais serão 
enquadrados na Lei de Segurança Nacional” (Folha da Tar-
de, 15-16.8.1981).

Esgotado o primeiro prazo, mais de 70% dos acampa-
dos continuavam reivindicando terras no estado. Em vis-
ta disso, a coordenadoria estabeleceu um novo prazo, mas 
continuou apresentando as mesmas propostas (Comunica-
do nº 1 da coordenadoria do acampamento, Marcon, 1997, 
p. 211-212). Nesse comunicado, a coordenadoria diz que o 
prazo dado inicialmente tinha sido de um mês, o que não 
é verdade. O prazo dado inicialmente foi até 15 de agosto, 
e o segundo, mesmo que não oficialmente, ficou para o dia 
25 de agosto. Esse prazo acabou sendo estendido até 31 de 
agosto. No Comunicado nº 1, a coordenadoria alertava para 
a necessidade de optar por uma das propostas apresenta-
das e fazia ameaças:
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Considerando que o prazo estipulado de um mês, depois que 
assumiu o acampamento, está prestes a esgotar-se, a Coordena-
doria apela para que os colonos decidam sobre as alternativas 
oferecidas, pois, decorrido esse prazo - e já não existe qualquer 
outra alternativa - o problema deixará de ser SOCIAL e passará 
a ser tratado como de característica exclusivamente POLICIAL, 
sujeito, portanto, a todas as consequências daí decorrentes 
(Marcon, 1997, p. 211). 

As ameaças são intensificadas

A resistência dos acampados teve como contrapartida 
o aumento da repressão. Os acampados denunciaram, por 
meio de uma terceira carta, as novas formas de intimidação 
e ameaças que estavam sofrendo. A coordenadoria estaria 
oferecendo dinheiro para alguns e fazendo ameaças para 
outros: “Nesses dias eles ficaram passando com um guin-
cho no acampamento e ficaram falando com alto-falante 
que quem não quiser ir para o Mato Grosso, vão acabar com 
os barracos, botando fogo”. Denunciaram, também, que a 
polícia tentava controlar a ação dos membros da Comissão 
Central, visando à desmobilização do movimento. Em razão 
desse quadro, ficou decidido que ninguém mais se apresen-
taria como líder. Essa terceira carta não pode ser elaborada 
e aprovada em assembleia geral, como de praxe, devido à 
repressão. Ela foi, então, elaborada com sugestões pessoais 
e aprovada pelas famílias, passando de barraco em barraco 
(Méliga; Janson, 1982, p. 114-116).

Os métodos utilizados pelos interventores foram se 
mostrando cada vez mais rigorosos: eles provocavam deter-
minadas pessoas para que reagissem e, dessa forma, ter 
pretexto para expulsá-las do acampamento. Além disso, 
o controle dos alimentos transformou-se em um dos prin-
cipais instrumentos de pressão. Na segunda quinzena de 
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agosto, após expirar o primeiro prazo estabelecido, os inter-
ventores realizaram pesquisas sobre os acampados a fim 
de detectar problemas pessoais que pudessem justificar 
a expulsão. Em consequência, alguns acampados tiveram 
que permanecer fora do acampamento durante alguns dias. 
Muitos deles foram acusados de possuírem propriedade de 
terra e “tiveram que ir no Registro de imóveis buscar uma 
negativa, apresentar para eles, senão tinham que sair do 
barraco. Se não apresentava a negativa, tinha que sair na 
marra” (Méliga; Janson, 1982, p. 53). Outra tática utilizada 
foi o convencimento individual. Muitas famílias, temendo 
represálias e ainda sem uma clareza política mais ampla 
das questões envolvidas, cederam à proposta de coloniza-
ção em Lucas do Rio Verde. Esse procedimento individuali-
zado era mais usual entre os homens, visto que as mulhe-
res eram mais persistentes. “Quantos pobres que o marido 
estava ajudando a carregar a trouxa pra cima da camionete 
do INCRA e a mulher e os filhos estavam chorando em roda, 
porque não aceitavam e tocavam de ir na marra. Isto foi 
uma grande injustiça que ele praticou. Amedrontou o povo. 
Em nome da presidência da República, o que ele fizesse 
estava bem feito” (Méliga; Janson, 1982, p. 53). As pessoas 
que foram se infiltrando entre os acampados procuraram 
de múltiplas maneiras criar fatos e situações para provocar 
divisões internas. 

O livro de Etchichury et al., Os infiltrados, descre-
ve algumas das táticas usadas por agentes infiltrados no 
acampamento que, mesmo sendo posterior à saída da coor-
denadoria, revela meios nada éticos para obter informações 
e criar situações de briga e conflitos:
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Consolidada a rede de coleta de informações, Toninho do  
INCRA (o agente infiltrado) partiu para a fase seguinte da ope-
ração: desestabilizar as lideranças. Ao sargento Moacir Esco-
bar (falecido em 1991), foi dada tarefa de ser “sombra do padre 
Arnildo”. Disfarçado de acampado, ele seguiu o padre com dois 
objetivos: saber se ele quebrava o voto de celibato e se usava o 
dinheiro doado por entidades para os acampados em proveito 
próprio. Escobar não conseguiu encontrar o que procurava. E 
reclamou para o comando da operação que “parece que o padre 
está sempre um passo à minha frente” (2010, p. 28). 

Esses agentes sabiam quem eram os líderes, e desco-
briram que um deles, Raul Vargas, tinha caso amoroso com 
a mulher de outro acampado, Paulo Pinheiro. A narrativa 
feita por Etchichury et al. ajuda a compreender as táticas 
usadas, incluindo mentiras e boatos. A respeito desse fato 
ocorrem os seguintes desdobramentos: 

Os agentes da BM tentaram filmar um dos encontros, para 
chantagear Vargas. Mas houve uma pane no equipamento. 
Então, um dos infiltrados chamou Vargas para uma conversa; 
disse que o Pinheiro soubera da traição e pretendia matá-lo. 
Ao mesmo tempo, outro agente procurou Pinheiro, para atiçar 
o ciúme. A ideia era que Pinheiro irrompesse no acampamen-
to para matar Vargas. O ardil fracassou. A mulher admitiu a 
traição, e o marido a perdoou. Essa parte do plano falhou. Mas 
a outra funcionava, porque Vargas estava com medo – relata 
o agente. Vargas foi procurado novamente. Mentiram-lhe que 
a mulher contara ao marido ter sido forçada no romance. Um 
dos infiltrados segredou que Pinheiro iria matá-lo. Após ate-
morizar Vargas, anunciou a salvação: aderir ao governo para 
ganhar a proteção da BM. O namorador aceitou. E mudou-se 
para meio quilômetro da Natalino, onde existia um acampa-
mento-modelo chamado Quero-Quero, montado pela BM. Lá 
ficavam os órgãos governamentais que prestavam assistência 
aos sem-terra. E também servia de alojamento provisório para 
as famílias de acampados que eram cooptadas pelos infiltra-
dos. Dali, elas seguiam para assentamentos no Mato Grosso.  
O estrago que Vargas causou na organização dos acampados foi 
enorme. Ele dava entrevistas nas rádios da região, acusando 
os seus ex-companheiros de estarem desviando dinheiro das 
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doações. Nas reuniões de lideranças, os infiltrados que esta-
vam acampados contestavam a eficiência e a honestidade da 
coordenação central da Natalino. Também perambulavam pela 
região, espalhando boatos de que aconteciam orgias sexuais en-
tre os acampados (Etchichury et al., 2010, p. 29).

Como foi observado, esse fato ocorreu após a saída do 
major Curió, mas dimensiona as táticas dos órgãos gover-
namentais para dividir o movimento e, ao mesmo tempo, 
evidencia as dificuldades para manter a coesão no acampa-
mento. O que mais chama a atenção nesse episódio, entre 
outros, são os meios usados por órgãos oficiais de Estado 
para resolver o problema. O uso desses meios evidencia a in-
capacidade total do governo em resolver o conflito de forma 
racional e política. O mais crítico é que agentes que atuaram  
dessa forma se vangloriaram das conquistas obtidas com 
a divisão dos acampados. Mais do que isso, exibiram como 
troféu, a desistência de algumas famílias. Foi essa a grande 
vitória do governo. 

O uso dessas e de outras formas de ameaça e pressão 
fez com que muitas famílias não resistissem e acabassem 
cedendo à proposta de colonização. Essas famílias foram 
transferidas para o acampamento Quero-Quero, organi-
zado nas proximidades do Acampamento Natalino. A re-
moção dessas famílias era acompanhada por policiais, que 
permaneciam nas proximidades dos barracos, que eram 
queimados assim que estivessem desocupados. Esse ritual 
servia, também, para ameaçar os que ficavam. A intensi-
ficação da repressão interna culminou com a proibição da 
entrada no acampamento das entidades solidárias. As sis-
temáticas denúncias, veiculadas tanto na imprensa quanto 
na tribuna da Assembleia Legislativa, praticamente não 
produziram efeito. Assim, o acampamento foi sendo isola-
do politicamente. A última esperança para os acampados 
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voltou-se para Passo Fundo, cidade onde os bispos da Igreja 
Católica do Rio Grande do Sul tinham uma reunião previs-
ta para 18 de agosto. A posição individual dos bispos havia 
sido, até então, muito contraditória. Vários deles tinham 
visitado o acampamento e apoiado os sem-terra; outros não 
se manifestaram publicamente. No entanto, dom Cláudio 
Colling e dom Vicente Scherer assumiram posições críticas 
em relação ao acampamento, bem como ao trabalho de al-
guns padres ligados à CPT. Ambos declararam abertamen-
te o apoio às propostas do governo e ratificaram as denún-
cias feitas pelo governo de que existiam infiltrados entre os 
acampados. A entrevista dada por dom Vicente, em 23 de 
julho, foi amplamente utilizada por Curió dentro do acam-
pamento. Por meio do sistema de som ele repetia trechos da 
entrevista, enfatizando: “olhem até a Igreja está apoiando 
as propostas do governo”.

Entidades sindicais, a Fetag/RS e partidos de oposi-
ção não tinham, naquele contexto, força política suficien-
te para enfrentar os órgãos de repressão. Além do mais, a 
posição dos sindicatos de trabalhadores rurais foi, de um 
modo geral, muito ambígua: alguns apoiaram os acampa-
dos, outros assumiram a defesa das propostas do governo. 
A Fetag/RS, por exemplo, apoiou muito timidamente os 
acampados. O próprio governo estadual propôs que ela fos-
se a única entidade a intermediar as negociações com eles. 
É nesse contexto que a reunião dos bispos em Passo Fun-
do ganhou mais destaque, inclusive em jornais do centro 
do país. Na Assembleia Legislativa, o deputado Marques 
de Mattos sintetizou as expectativas desse encontro, dese-
jando que a Igreja assumisse uma posição que respaldasse 
“os interesses dos agricultores e que esta possa sensibilizar 
o governo, pois, caso contrário, vislumbraremos um final 
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muito infeliz para os nossos conterrâneos” (Assembleia Le-
gislativa, 1981, p. 372).

A decisiva reunião dos bispos em Passo Fundo

A reunião dos bispos foi precedida por episódios que 
pesaram contra os interventores. O Movimento de Justi-
ça e Direitos Humanos denunciou as condições internas no 
acampamento e o cerceamento político nele praticado. No 
dia 15 de agosto, uma comitiva de 75 pessoas, proveniente 
de Porto Alegre, foi impedida de entrar em contato com os 
acampados. O vice-presidente da entidade, Jair Krischke, 
também disse esperar do encontro dos bispos “uma posição 
firme e decidida” (Folha da Tarde, 17.8.1981). Denúncias do 
Movimento de Justiça e Direitos Humanos deram conta de 
que também a imprensa estava sendo proibida de acessar o 
acampamento. Acampados que conseguiram burlar a vigi-
lância da Polícia Federal, dos policiais da Brigada Militar, 
do Exército e da Polícia Rodoviária Federal, denunciaram 
que são frequentes os maus-tratos impostos pela equipe do 
major Curió aos líderes dos agricultores. 

Outro fator que influenciou a decisão dos bispos foi a 
proibição de padres e religiosos entrarem no acampamento 
a partir de 17 de agosto. Segundo o major, “para os padres 
e freiras que vierem para cá perturbar vai restar a Lei de 
Segurança Nacional e se forem estrangeiros restará a Lei 
dos Estrangeiros” (O Nacional, 17.8.1981). A referência à 
Lei dos Estrangeiros tinha um alvo muito concreto: a irmã 
Aurélia, italiana, que atuava em apoio aos acampados. 
Enquanto essas ameaças se multiplicavam, o clima políti-
co que precedia a reunião dos bispos era tenso. O jornal  
Diário da Manhã (18.08.1981) denunciou, em seu editorial, 
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a infiltração de elementos da Igreja no movimento. Para 
Diógenes Martins Pinto, o governo destacara na hora certa 
o major Curió, que “com toda sua capacidade, inteligência 
e desprendimento, vem atuando no sentido de apresentar 
aos interessados (e só a eles), pois aos instigadores nada 
tem mesmo a revelar”. Foi nesse ambiente que se realizou 
a reunião do episcopado sul-rio-grandense. No documento 
final, os bispos contextualizaram o caso de Ronda Alta no 
quadro de uma problemática mais ampla, decorrente da es-
trutura fundiária. Em nota oficial, os bispos disseram que 
o acampamento 

[...] colocou um problema grave e mais amplo que deve preocu-
par a população e os poderes públicos do estado e do país, como 
inquieta a nós a distribuição da propriedade do solo e a distri-
buição da terra no território nacional (Assembleia Legislativa, 
1981, p. 409-410).

Se o documento dos bispos não representou um avan-
ço substancial em relação à análise da estrutura e dos pro-
blemas fundiários, revelou um posicionamento em defesa 
dos interesses dos acampados e ressaltou a necessidade de 
reforma agrária. Destacou, ainda, que a problemática dos 
sem-terra não se limitava à reivindicação do acesso à ter-
ra, mas exigia, também, uma política agrícola favorável ao 
pequeno produtor. Para o caso concreto dos acampados, o 
documento propôs duas alternativas: a) a abertura de uma 
linha de crédito para aquisição de terras no próprio estado; 
b) a redução do módulo rural na Fazenda Annoni, para o 
assentamento de um número maior de famílias. Essa área 
foi desapropriada para assentar famílias desalojadas pela 
construção da barragem do Passo Real. O módulo inicial 
previa uma área de 22,5 ha por família, mas a proposta dos 
bispos era reduzir essa área para 12,5 ha, possibilitando o 
assentamento também dos acampados.
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As repercussões da posição dos bispos foram extrema-
mente positivas para os acampados. A partir de então, vá-
rias entidades assumiram uma posição mais clara de apoio 
ao movimento. Consequentemente, os interventores foram 
perdendo legitimidade e poder de ação. Esse documento tor-
nou-se, inclusive, referência para ulteriores discussões, pois, 
somente na Assembleia Legislativa, foi transcrito quatro 
vezes a pedido de deputados, no curto período de 19 a 31 de 
agosto. Em resposta ao documento, o governo do estado fez 
um longo pronunciamento, destacando todas as ações que 
desenvolvera em favor dos acampados e as propostas de em-
prego e de colonização apresentadas. Segundo o governador, 

[...] infelizmente grupos e pessoas estimularam a permanência 
daqueles colonos no acampamento e foram mais longe ainda: 
aliciaram pessoas que estavam empregadas em outras ativida-
des, como isto é público, e trouxeram para esse acampamento 
(Discurso do governador do estado, Amaral de Souza, Assem-
bleia Legislativa, 1981, p. 415). 

Entre as pessoas a que se referiu o governador estava 
o padre Arnildo Fritzen, com quem Amaral de Souza teve 
conflitos pessoais. Segundo o próprio Pe. Arnildo, o gover-
nador tentou cooptá-lo com um convite para uma conversa 
no Palácio Piratini durante a intervenção do major Curió, 
e ofereceu-lhe um táxi aéreo para realizar a viagem de ida 
e volta a Porto Alegre. Essa tentativa, no entanto, não deu 
resultado, pois ele não aceitou. Desse posicionamento de-
correm duas consequências: uma forte reação do governa-
dor contra a pessoa do padre Arnildo e o isolamento do go-
vernador em relação ao movimento que foi se fortalecendo.

Amaral de Souza reconhecia que o movimento estava 
exigindo muito do Executivo e sua existência vinha pren-
dendo a atenção do governo. Em seu discurso, ele destacou 



178    –    Telmo Marcon 

o papel do Executivo no cumprimento da lei, ou seja, ao 
governo cabia cumprir e fazer cumprir a lei. 

No que tange à propriedade tanto pública quanto privada, 
cumpriremos a Lei e protegeremos a propriedade, asseguran-
do, com isso, o respeito à Lei. Agiremos assim, tanto no que 
diz respeito às áreas rurais, quanto às urbanas (Assembleia 
Legislativa dos estado/RS, 1981, p. 415-416). 

Essas palavras do governador têm muitos pontos em 
comum com os argumentos utilizados pelo senador Jarbas 
Passarinho, um dos mais ativos militares durante a dita-
dura pelo partido da Arena (PDS), em um discurso reali-
zado no Senado. No dia 10 de setembro de 1981, o senador 
chamou a atenção para um movimento de desrespeito à lei 
com sistemáticas ocupações de áreas rurais e urbanas, in-
centivadas, especialmente por setores da Igreja Católica. 
Segundo Passarinho:

O que preocupa é que as invasões com apoio ostensivo de parte 
do clero está se transformando em rotina e criando um quadro 
de conflagração muito perigosa, pois se os 'posseiros' se decla-
ram dispostos até morrer pela posse da terra que dizem suas, 
também é verdade que os proprietários legítimos, cujas pro-
priedades foram invadidas, igualmente apresentam a mesma 
disposição (Diário do Senado Federal, 1981, p. 4252).

Alguns dias antes de proferir esse discurso no Sena-
do, Jarbas Passarinho concedera uma longa entrevista ao 
jornal Folha de S. Paulo, na qual analisava os problemas 
fundiários, sobretudo na região sul do Pará. Grande parte 
dos argumentos da entrevista foram retomados no discurso 
realizado no Senado.

Enquanto os conflitos fundiários ganham espaço nas 
discussões, a repressão no acampamento intensifica-se, 
chegando ao ponto de ser negado o princípio constitucional 
de ir e vir. Segundo declarações do major, “não temos terras 
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no estado para estes agricultores”. Assentar os acampados 
no estado, como já observado, abriria um precedente para 
outros movimentos, além de contradizer todo o discurso fei-
to até então. Esse era um ponto em que os interventores 
não estavam dispostos a ceder e, por isso, procuraram de 
todas as formas criar mecanismos de pressão e ameaças. 
Mesmo assim, até o dia 19 de agosto, apenas 130 famílias 
tinham cedido à proposta de colonização. Essas famílias fo-
ram transferidas para o acampamento Quero-Quero. Algu-
mas delas denunciaram a pressão que haviam sofrido e as 
ameaças a que tinham sido submetidas para cederem: “[...] 
os interventores disseram que iam tirar tudo, a comida da 
gente, botar fogo nos barracos e, assim, tivemos que con-
cordar, assinando” (Zero Hora, 20.8.1981). Os acampados 
que aderissem à proposta do governo tinham de assinar um 
documento declarando os bens que possuíam e se compro-
meter a ir para o projeto de colonização. Segundo Valdemar 
Batista Neto, um dos transferidos, nem 10% das 130 famí-
lias tinham optado livremente: “Aqui, na verdade, no fundo 
do coração, ninguém quer isso [...]. Ninguém vai contente, 
porque o que queríamos era terra no Rio Grande do Sul” 
(Zero Hora, 20.8.1981).

O controle da coordenadoria estendeu-se também ao 
acampamento Quero-Quero. Nele, havia policiamento os-
tensivo para evitar que os acampados retornassem ao Na-
talino. Por outro lado, a coordenadoria ofereceu melhores 
condições de vida em termos de alojamento e alimentação. 
No dia 21 de agosto, foi feita uma festa com a inauguração 
de um sistema de som e da iluminação elétrica: “Alguns 
gaiteiros e trovadores animaram a festa chamada bailão 
do Curió” (Zero Hora, 22.8.1981). Nesse novo acampamen-
to, alguns acampados mudaram o discurso em relação ao 
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projeto de colonização. João Nelson Gobbi de Oliveira, por 
exemplo, havia retornado do Mato Grosso por causa das 
más condições de vida, mas disse que iria novamente “por-
que agora o Coronel Curió está garantindo que está tudo 
diferente. Agora não sou mais pobre, pois tenho terra e cré-
dito pela frente” (Folha da Tarde, 21.8.1981, p. 3). 

Com a aproximação do segundo prazo estabelecido 
pela coordenadoria, previsto para 25 de agosto, a repressão 
aumentou ainda mais. A situação era de desconfiança geral: 
“Ninguém mais acreditava no vizinho, porque o vizinho di-
zia: para o Mato Grosso, nem morto vou. No outro dia levan-
tava o barraco e ia embora” (Depoimento da religiosa Isabel, 
Méliga; Janson, 1982, p. 97). As insistentes denúncias de 
repressão foram ganhando espaço no país e no exterior: da 
Câmara Federal, foram enviados dois representantes para 
apurar as denúncias em relação à repressão, do exterior, os 
acampados receberam apoio do Conselho Mundial das Igre-
jas Cristãs, com sede na Holanda, do Movimento Interna-
cional de Justiça e Não-Violência e de Adolfo Perez Esquivel, 
prêmio Nobel da Paz em 1980. Dessas entidades e pessoas, 
partiram mensagens de apoio aos acampados, conclaman-
do o governo para que se fizesse justiça (Folha de S. Paulo, 
27.8.1981). Nessa reportagem, são citados trechos da carta 
de Esquivel aos acampados e ao governo.

A coordenadoria, por sua vez, lançou, no dia 21 de 
agosto, o Comunicado nº 2, no qual, de forma bem sinté-
tica, apelava aos que ainda não tinham optado por uma 
das alternativas oferecidas, que o fizessem urgentemente. 
Informava, também, que a partir de 31 de agosto, a coor-
denadoria deixaria o local, cessando também todo e qual-
quer apoio governamental aos que nele permanecerem. A  
ameaça era de reduzir os alimentos e destruir os barracos 
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após o dia 31 de agosto. O major dizia estar apenas aguar-
dando instruções de Brasília sobre as medidas a serem ado-
tadas ao final do prazo (O Nacional, 22.8.1981, p. 1).

A proibição de entrada de alimentos no acampamen-
to, prática instalada desde o início da intervenção federal, 
foi usada como barganha para o controle dos acampados e 
a busca de apoio político. Várias comitivas com represen-
tantes de entidades que se deslocaram até o acampamento 
tiveram de retornar sem manter qualquer contato com os 
acampados. Diante dessa situação, algumas entidades de 
Porto Alegre, sob a coordenação do Movimento de Justiça e 
Direitos Humanos, entraram com um pedido de salvo-con-
duto para que 35 pessoas pudessem visitar os acampados 
no dia 21 de agosto. O pedido foi assinado pelo juiz federal 
do 2º Juízo Criminal da 3ª Vara, Hervandil Fagundes, com 
base no direito constitucional de ir e vir. Na avaliação de 
Jair Krischke, vice-presidente do Movimento de Justiça e 
Direitos Humanos, esse ato colocaria um fim à: 

[...] carreira de arbítrio do Coronel Curió. Depois de uma deze-
na de intervenções que ele executou por esse país afora, pela 
primeira vez se tomou uma iniciativa desse porte, baseado no 
direito de ir e vir e na liberdade de se fazer reuniões. Se ele 
não obedecer a lei, estará praticando o crime de desobediência 
judicial, contra a qual pode-se até requerer a ação das forças 
policiais (Zero Hora, 22.8.1981). 

Para o advogado Omar Ferri, que encaminhou o pe-
dido de salvo-conduto, Curió cometia abuso de autoridade 
ao impedir o acesso das caravanas. “O acampamento não 
pode ser transformado em praça militar ou campo de con-
centração em que a passagem das pessoas é controlada e o 
ingresso proibido”. Com o salvo-conduto, a comitiva entrou 
no acampamento no dia 22 de agosto. Na chegada, encon-
traram uma barreira policial especialmente montada para 
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aquele dia, e outra que já estava instalada desde o início da 
intervenção. Quando chegaram ao acampamento, tiveram 
de se deslocar até a barraca do major Curió, que recebeu o 
documento assinado pelo juiz. O major disse então: “Como 
estamos num país democrático, faz-se cumprir o salvo-
-conduto”. Fez, porém, uma restrição à comitiva: “Espero 
que os senhores preservem a ordem, a paz e que não haja 
violência. Tenham livre acesso, mas vamos evitar atos pú-
blicos” (Folha da Tarde, 24.8.1981; Zero Hora, 23.8.1981,  
p. 17; Folha de S. Paulo, 24.8.1981). 

A partir de então, os interventores foram perdendo es-
paço e poder interno, pois as entidades da sociedade civil 
rearticularam-se e voltaram a apoiar os acampados. Em 24 
de agosto, ocorreu uma grande manifestação com a presença 
de deputados estaduais e federais, representantes da Ordem 
dos Advogados do Brasil, e de uma comitiva de 137 padres 
de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Na oportunidade, 
os padres tornaram pública uma nota intitulada Mensagem 
aos sem terra e a todos os empobrecidos e às pessoas de boa 
vontade, em que destacavam a necessidade de uma solução 
para o problema, ao mesmo tempo em que expressavam cer-
ta apreensão em relação ao destino do acampamento após o 
dia 31 de agosto, quando da retirada dos interventores. 

A posição da maioria dos acampados de permanecer 
no próprio estado enfraqueceu o poder da coordenadoria, 
que reagiu ameaçando as lideranças do movimento e os re-
ligiosos de enquadramento na Lei de Segurança Nacional 
(Brasil, 1967, 1969). A reação contra os interventores foi 
crescendo, notadamente, pela iniciativa das mulheres. O 
depoimento de Angelin Antônio Campignotto ilustra como 
isso ocorreu: “Os agentes secretos passavam pelas barra-
cas tentando convencer alguém, ultimamente pouco faziam, 
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isto porque as mulheres retrucavam com força. Até um dia, 
ali em baixo, ameaçaram de queimar eles com água quente” 
(Méliga; Janson, 1982, p. 56).

Os fatos ocorridos nos dias 22 e 24 de agosto deram 
mostra de que os interventores não conseguiriam reverter 
a situação. Além disso, os acampados descobriram meca-
nismos para interceptar as comunicações estabelecidas en-
tre o major Curió e o Conselho de Segurança Nacional, em 
Brasília, e entre Curió e a Polícia Rodoviária Federal esta-
belecida nas barreiras. Com a descoberta, eles passaram 
a “ouvir as mensagens através de rádios comuns, em on-
das curtas. Eles identificaram os códigos, os locais em que 
os policiais estavam e todas as manifestações que faziam” 
(Folha de S. Paulo, 24.8.1981; O Movimento, 31.8-9.9.1981,  
p. 10; Boletim Sem Terra, n. 11, 18.9.1981, p. 3). As escutas 
facilitaram a reorganização interna do acampamento e a 
realização de reuniões.

Nos últimos dias de agosto, a preocupação dos repre-
sentantes das entidades solidárias era com a possibilidade 
de ocorrer intervenção armada no dia 31. Essa possibilida-
de foi denunciada em várias reuniões e manifestações. O 
próprio presidente nacional do PMDB, Ulisses Guimarães, 
enviou um telex ao ministro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, 
solicitando uma ação pacífica para o caso de Ronda Alta 
(Folha de S. Paulo, 27.8.1981). No dia 28 de agosto, prefei-
tos de trinta municípios do Planalto Médio e Alto Uruguai 
reuniram-se e aprovaram uma moção de apoio aos sem-
-terra, exigindo que os interventores federais se retirassem 
e que não houvesse violência contra os acampados. No dia 
30, a situação voltou a ficar tensa, quando uma comitiva 
proveniente de Porto Alegre, com 34 representantes do Mo-
vimento de Justiça e Direitos Humanos e da Conferência 
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dos Religiosos do Brasil, foi impedida de entrar no acampa-
mento. A comitiva tentou impetrar um habeas corpus, que 
foi negado. Consequentemente, o major não lhes permitiu 
entrar no acampamento (O Nacional, 29.8.1981, p. 1).

Temendo um desfecho violento na saída da coordenado-
ria, várias entidades prepararam-se para acompanhar de per-
to a retirada. No dia 31, o major leu, na presença de deputados 
e representantes de várias entidades e alguns acampados, em 
nome da coordenadoria do acampamento, o Comunicado nº 3. 
Em seguida, recolheu a bandeira do Brasil, o mercado volante 
da Cobal e, com os agentes do Exército, da Polícia Federal e 
da Polícia Rodoviária Federal, retirou-se do local, dirigindo-
-se a Porto Alegre e, depois, para Brasília. Segundo o jornal 
Folha de S. Paulo (1.9.1981), menos de cinquenta acampados 
acompanharam a retirada dos interventores, após o toque do 
Hino Nacional e o arriamento da bandeira.

A “encíclica” do Conselho de  
Segurança Nacional

A retirada dos interventores federais foi pacífica, mas 
a coordenadoria deixou um longo comunicado intitulado: 
Aos colonos de Encruzilhada Natalino (e ao povo gaúcho). 
O documento contendo 22 páginas abordou questões gerais 
da estrutura fundiária do país, os focos de tensão social no 
campo, a política fundiária do governo, e denunciou os pro-
vocadores de conflitos, particularmente a Igreja Católica. 
Segundo o jornal Folha de S. Paulo (1.9.1981, p. 6), o comu-
nicado foi “uma encíclica do Conselho de Segurança Nacio-
nal. Não lhe faltam nem as citações bíblicas que caracteri-
zam os documentos pontifícios”. Essa avaliação decorre do 
fato de que o documento continha inúmeras citações do An-
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tigo e do Novo testamento, algumas delas totalmente des-
contextualizadas, mas perfeitamente adaptadas para jus-
tificar a posição do governo e as práticas dos interventores.

O alvo das críticas não eram os acampados, mas padres 
e religiosos da Igreja Católica envolvidos em trabalhos pas-
torais em áreas de conflitos fundiários. Uma leitura atenta 
do documento permite levantar a hipótese de que ele não foi 
elaborado no acampamento, pois no documento existem ape-
nas quatro referências explícitas a “aqui” (no acampamento) 
ou a “aqui” (em Ronda Alta). Por outro lado, refere-se sete 
vezes aos mesmos locais com a utilização de: em, de, da, do, 
chegando a constar “a partir de Ronda Alta” (CPT/RS; Movi-
mento de Justiça e Direitos Humanos; Pastoral Universitá-
ria. A verdade sobre a luta pela terra: resposta ao Comunica-
do nº 3, 1981, p. 1). Além dessas evidências, pode-se propor 
a hipótese de que tenha sido elaborado com a ajuda de um 
biblista, uma vez que existem quinze citações bíblicas. 

O documento inicia com uma defesa ao trabalho reali-
zado pela coordenadoria em relação às acusações feitas por 
várias entidades, de que teria transformado o acampamen-
to em “campo de concentração”. Acusa os denominados ex-
ploradores da miséria, de que não desejam eliminá-la por-
que, “sem ela não podem agitar como lhes convém. De nossa 
parte fizemos uma opção pelos pobres e não pela pobreza”  
(Marcon 1997, p. 213). A referência à opção pelos pobres re-
toma as palavras do documento conclusivo da Conferência 
Geral do Episcopado Latino-Americano, realizada em Pue-
bla (1979). Nessa conferência os bispos fizeram uma opção 
pelos pobres e contra a pobreza (Celan, 1979). O comunicado 
ataca duramente o movimento dos sem-terra, entendendo 
por tal a Comissão Pastoral da Terra, o Movimento de Jus-
tiça e Direitos Humanos e a Pastoral Universitária. O seu 
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alvo principal, todavia, é a CPT que, segundo o documento, 
“quer transformar o acampamento do Natalino num foco 
de tensão social que desrespeite o direito de propriedade” 
(Marcon, 1997, p. 213). 

Como foi observado anteriormente, são citados tre-
chos da entrevista de dom Vicente Scherer, publicada em 
23 de julho de 1981, que condenava a Pastoral da Terra 
por não ser “dirigida e coordenada pela Igreja, nem pelo 
episcopado, nem pela CNBB”. Para a coordenadoria, “o 
movimento dos sem terra intoxicou a mente dos colonos 
durante vários meses, deixando-os na situação de margi-
nais, obrigados a sobreviver com doações de origem du-
vidosa”. Os colonos, segundo o documento, “vem sendo 
desumanamente manipulados com fins políticos, princi-
palmente por religiosos tendo a frente o pe. Arnildo Frit-
zen, que divulga boletins cheios de ódio e calúnias. São 
falsos profetas, fariseus e escribas dos tempos modernos” 
(1981, p. 2-3). 

Um dos equívocos do governo estadual e, mais tarde, 
dos interventores federais foi o de acreditar que os acam-
pados estavam sendo manipulados. Durante vários meses, 
o discurso foi de que os acampados estavam sendo manipu-
lados em vista de interesses políticos. As grandes negocia-
ções e os enfrentamentos, contudo, foram realizados pelos 
próprios acampados, o que desmente essa acusação. A cons-
ciência foi crescendo nos embates que tiveram com os po-
deres instituídos e, especialmente, durante a intervenção 
federal. Os acampados sempre contaram com apoio da so-
ciedade civil, mas assumiram na condição de sujeitos a luta 
pela conquista da terra no próprio estado. O governo e os 
interventores tiveram dificuldades em perceber essa rea-
lidade e menosprezaram sistematicamente os acampados.
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O comunicado denuncia o trabalho da Igreja no acam-
pamento e em todo o Brasil. Faz duras críticas a dom Moacir  
Grechi, bispo de Rio Branco, no Acre, e a dom Tomás Bal-
duíno, bispo de Goiás Velho. Esses dois bispos, segundo o 
comunicado, “não se contentam em promover agitações e 
fazer política partidária em suas dioceses e também se des-
locam para todo o Brasil, sempre presentes onde haja opor-
tunidades para disseminarem suas mensagens deletérias” 
(Marcon, 1997, p. 214). Além desses, outros são citados: 
dom Pedro Casaldáliga, bispo de São Félix do Araguaia, 
dom Alano Pena, bispo de Marabá, padre Aristides e padre 
José Comblin, além de religiosos e religiosas, brasileiros 
ou estrangeiros, todos envolvidos em conflitos por questões 
de terra.

O conteúdo do documento é a expressão de uma con-
juntura marcada pelo crescimento da violência no campo, 
com assassinatos de lideranças, e de crescente tensão nas 
relações entre Igreja e Estado, sobretudo a partir de 1980, 
com o episódio envolvendo o padre Vitor Miracapillo, italia-
no que foi expulso do país com base na Lei dos Estrangei-
ros por atentar à Segurança Nacional ao recusar a celebrar 
uma missa em ação de graças no dia 7 de setembro (Chinem, 
1983, p. 68-69). A partir desse incidente, as relações foram 
ficando mais tensas, atingindo o seu ponto alto no conflito 
que envolveu os posseiros e a Polícia Federal, o Getat e 
pistoleiros em São Geraldo do Araguaia, em 13 de agosto 
de 1981. A emboscada resultou na morte de um pistoleiro, 
no ferimento de um delegado, três agentes da Polícia Fe-
deral e dois funcionários do Getat (Chinem, 1983, p. 43-58; 
Depoimento do major Curió, Revista Manchete, 20.2.1982,  
p. 116-118). O mês de agosto de 1981 foi marcado por vários 
conflitos fundiários, tendo dois focos principais de tensão: 
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Ronda Alta e Bico do Papagaio, Região Sul do Pará. No dia 
25 de agosto, foram presos e enquadrados na Lei de Segu-
rança Nacional treze posseiros. No final da tarde do dia 31 
de agosto, dia em que a coordenadoria se retirou do Acam-
pamento Natalino, foram presos, na casa paroquial de São 
Geraldo do Araguaia, o padre Aristides Camio e, logo em 
seguida, o padre Francisco Gouriou, ambos franceses. 

No comunicado, há uma compreensão de que é a ação 
da Igreja que gera os conflitos no campo. Sendo a geradora 
dos problemas, deveria ser combatida. Para o senador Jar-
bas Passarinho, não é a Igreja como um todo, mas alguns 
setores que comandam “invasões de terras particulares e 
promovem uma luta de classes que pode desaguar num ba-
nho de sangue” (Passarinho, 1981, p. 22-26). 

O objetivo básico do Comunicado nº 3 é atacar a ação 
da Igreja, especialmente a CPT, em sua atuação com os 
posseiros e sem-terra, e o Conselho Indigenista Missio-
nário, em sua atuação em defesa dos indígenas. Em con-
traposição, o comunicado faz uma apologia de defesa das 
políticas governamentais e de solução dos problemas fun-
diários, especialmente por meio da distribuição de títulos 
de propriedade que, entre 1978 e 1981, somaram 335.796. 
No documento, afirma-se ainda que o Incra assentou 9.921 
famílias em quarenta projetos de colonização. Além disso, o 
governo construiu grandes obras, entre elas, as barragens 
de Itaipu, Sobradinho e Tucuruí, e “todos os desalojados 
receberam um tratamento humano especial”.

O comunicado apresenta, por fim, um balanço dos 
gastos realizados pelo governo durante a intervenção e os 
resultados obtidos. Segundo o cadastramento realizado no 
dia 28 de agosto, das 506 famílias acampadas no início do 
mês de agosto, 137 haviam cedido à proposta de colonização 
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em Lucas do Rio Verde; 317 permaneciam acampadas na 
Encruzilhada Natalino; quarenta deixaram o acampamen-
to e retornaram para suas residências; outras sete foram 
convidadas a deixar o acampamento; três haviam optado 
por emprego, e duas haviam saído quando da intervenção 
(Coordenadoria, 1981). Algumas famílias foram expulsas 
do acampamento acusadas de possuírem bens, por outras 
razões ou mesmo aconselhadas a saírem.

O comunicado conclui tratando os acampados do Na-
talino, assim como, os do Quero-Quero, de irmãos: “nunca 
vos mentimos [...]. estamos felizes pela opção que fizeram. 
Continuamos a sofrer pelos que, intransigentemente, nada 
aceitaram e se mantém fechados num beco sem saída”. 
Destaca a decisão dos que aceitaram ir para Lucas do Rio 
Verde, por poderem “ensinar a seus filhos que Rio Grande 
do Sul e Mato Grosso se integram numa pátria abençoada”. 
Para os que não aceitaram as propostas do governo, enfa-
tiza, “continuamos de mãos estendidas. Procurem-nos, se 
o desejarem”. Conclui dizendo: “aos que nos difamaram e 
apedrejaram não guardamos rancor. Abri-lhes os olhos Se-
nhor! Perdoai-os que eles não sabem o que fazem” (Marcon, 
1997, p. 232). 

O Comunicado nº 3 não teve a repercussão que o go-
verno esperava. Grande parte da imprensa comentou a sa-
ída da coordenadoria e o comunicado, mas assumiu uma 
posição em defesa dos acampados, ressaltando o direito de 
assentamento em terras no próprio estado. A resistência de 
uma parcela expressiva de acampados é que foi comemo-
rada. O dia 31 de agosto ficou como um símbolo de resis-
tência na luta pela reforma agrária. Quando da saída dos 
interventores, os acampados deram ao major Curió um cipó 
com 16 nós, um para cada foco de tensão resolvido; o 17º foi 
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cortado ao meio, símbolo da força do movimento em resis-
tir às intenções do major (Depoimento de Cavasini, Méliga; 
Janson, 1982, p. 59).

O Movimento de Justiça e Direitos Humanos, a CPT/
RS e a Pastoral Universitária elaboraram um documento 
intitulado: Resposta ao Comunicado nº 3, no qual anali-
sam item por item as acusações feitas pela coordenadoria 
às diferentes entidades e pessoas. Nele, afirmaram que “a 
coordenadoria falou de tudo, menos dos legítimos e justos 
direitos dos agricultores acampados”. Diz, ainda, que o 
Comunicado nº 3 não fora destinado aos acampados, mas 
à Igreja e aos agricultores do país, defendendo a política 
agrária do governo e “os interesses dos poderosos”. Por 
meio dele, a coordenadoria buscou “bodes expiatórios, atri-
buindo a agentes pastorais a causa dos problemas: trata-se 
de fazer justiça e de aplicar a lei existente, o Estatuto da 
Terra” (CPT/RS; MJDH; PU, 1981, p. 14).

Encerra-se, assim, a segunda fase do acampamento. 
O que parecia ser simples de ser resolvido pelos intervento-
res acabou ganhando proporções inimagináveis. A resistên-
cia às ações incrementadas pelos interventores evidenciou 
duas questões fundamentais: a capacidade de resistência 
dos acampados com apoio de organizações da sociedade ci-
vil e a primeira derrota sob o comando do major Curió. Mes-
mo não reconhecendo formalmente, Encruzilhada Natalino 
interrompeu um conjunto de ações vitoriosas na carreira 
de Curió. A foto do monumento existente na Encruzilhada 
Natalino, desde 2001, é um marco histórico da resistência 
na luta pela reforma agrária (à esquerda). Na mesma data 
e local foi inaugurado um monumento que é símbolo da luta 
pela reforma agrária à direita).
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Figura 9 – Monumento na Encruzilhada Natalino

Fonte: foto de Telmo Marcon, 2004. 

Dados registrados pelos órgãos repressivos durante a 
ditadura militar (1964-1985) evidenciam que a atuação do 
padre Arnildo foi detalhadamente registrada e controlada. 
Em um documento denominado Cadastro Geral, o Servi-
ço Nacional de Informações registrou inúmeras atividades 
nas quais o padre Arnildo é citado, especialmente a partir 
do conflito de Nonoai, em maio de 1978, mas de modo mais 
acentuado a partir de 1980 com as ocupações das granjas 
Macalli e Brilhante. O nome do padre Arnildo consta em 
106 ocorrências, segundo pesquisa realizada pelo Arqui-
vo Nacional do Distrito Federal, em fatos que teria parti-
cipado ou apoiado.30 De um modo geral, o cadastro segue 
um padrão com quatro tópicos: assunto, texto, entidade(s) 
envolvida(s), nome. A título de ilustração pode-se reprodu-
zir o registro feito sobre a V Romaria da Terra, realizada no 
Acampamento Natalino, em fevereiro de 1982:

30 A sinopse das atividades nas quais o padre Arnildo aparece citado foi fornecida 
pela Coordenação Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal em respos-
ta à solicitação feita pelo advogado Leandro Gaspar Scalabrin. Os documentos 
originais completos, bem como os anexos, estão no referido arquivo.
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Assunto: 
V Romaria da terra Encruzilhada Natalino RS. 

Texto: 
Realizou-se, em 23 fev. 82, em Ronda Alta RS, a V romaria da 
terra, evento coordenado pela CPT RS e apoiado por entidades 
religiosas, leigas e sindicais rurais, em apoio aos colonos sem 
terra de Encruzilhada Natalino RS. Anunciou-se a disposição 
da igreja de reassentar os colonos através de um projeto de 
Cooperativismo elaborado pelo CEDOPE Unisinos em colabo-
ração com a CPT RS. Principais ocorrências, líderes presentes 
e teor dos pronunciamentos. Vide microficha alteração MF1. 

Entidade: 
Centro de documentação e pesquisa da Unisinos CEDOPE 
nnnnnnnn. 

Comissão Pastoral da Terra RS CPT RS nnnnnnnn. 

Editora Vozes Ltda nnnnnnnn. 

Escola superior de teologia São Lourenço Brindes nnnnnnnn. 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil IECLB 
nnnnnnnn. 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos Unisinos nnnnnnnn. 

Anexos do documento: 
Folhetos diversos; relatório geral sobre a situação dos acam-
pados governo do estado RS; alternativas de apoio concreto da 
igreja Itaici 82, e, exemplar do livro Encruzilhada Natalino 
permaneceu no arquivo da APA. 

Nome: 
Arnildo Fritzen nnnnnnn (SNI, 2012, p. 7).31

31 SNI. Serviço Nacional de Informações. Certidão de Informações, in: Coordena-
ção Regional do Arquivo Nacional no Distrito Federal (COREG), 2012. Nesse 
registro consta um tópico específico que é “Anexos do Documento”.
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Em 2014 o Acampamento Natalino voltou à cena polí-
tica nacional com a presença da Caravana da Anistia,32 em 
Ronda Alta, para a sessão 85ª de julgamento a perseguidos 
políticos durante a ditadura. Em abril de 2013, o advoga-
do Leandro Gaspar Scalabrin apresentou à Comissão da 
Anistia requerimento de anistia política, sem reparação 
econômica, do padre Arnildo Fritzen e dos acampados An-
gelin Antônio Campignotto, Zolmir Antônio Calegari, Inês 
Calegari, Ivete Vieira, Maria Salete Campigotto e Miguel 
Gonçalves Vieira. Esses requerimentos foram julgados pela 
Comissão da Anistia no dia 13 de junho de 2014, em Ronda 
Alta. Além do julgamento e da absolvição dos acusados, a 
Caravana da Anistia prestou, também, uma homenagem a 
todos os acampados “pela destacada atuação na luta pelos 
direitos dos trabalhadores rurais no Acampamento da En-
cruzilhada Natalino e contra todos os arbítrios da ditadura 
brasileira do período de 1964 a 1985” (Brasil, 2014).

32 A Comissão da Anistia é parte de um movimento mais amplo que tem sua origem 
na Lei da Anistia, Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, em resposta à mobiliza-
ções e pressão social no final da década de 1970. Foi promulgada pelo presidente 
Figueiredo com a finalidade de reverter punições políticas a brasileiros persegui-
dos e considerados criminosos políticos. Seu artigo 1º diz: “É concedida anistia 
a todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de 
agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes [...]”. A Consti-
tuição de 1988, no artigo 8º, das disposições transitórias, trata da anistia política: 

“É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data 
da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação 
exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares 
[...]”. Esse artigo foi regulamentado pela Medida Provisória nº 2.151, de 28 de 
julho de 2001. O artigo 12 cria, no âmbito do Ministério da Justiça a Comissão 
de Anistia “com a finalidade de examinar os requerimentos referidos no art. 10 
desta Medida Provisória e assessorar o titular da Pasta em suas decisões”. Para 
obter a anistia política o cidadão deve apresentar um requerimento à Comissão 
de Anistia. No caso do padre Arnildo e dos seis acampados, os requerimentos 
foram encaminhados pelo advogado Leandro Gaspar Scalabrin, conselheiro do 
Conselho Estadual de Direitos Humanos/RS, colaborador do Conselho Nacional 
de Direitos Humanos e coordenador geral da Comissão de Direitos Humanos de 
Passo Fundo/RS. Segundo Scalabrin, as caravanas da Comissão de Anistia atuam, 
desde 2008, em julgamentos de processos de vítimas da violência da ditadura. Até 
2014, foram analisados 1.700 pedidos de anistia e, até o mês de maio de 2014, a 
Caravana da Anistia havia realizado 84 edições, em todas as regiões do Brasil. A 
85ª Caravana da Anistia ocorreu em Ronda Alta/RS, no dia 13 de junho de 2014.



No Rio Grande do Sul, 
Curió não canta

C
om a saída dos interventores federais, o acampamen-
to ficou novamente sob a responsabilidade do gover-
no estadual. Para os acampados o saldo negativo da 

intervenção fora a desestruturação interna, a desarticula-
ção do apoio da sociedade civil e a desistência de 27% das 
famílias acampadas. A dura experiência vivida no mês de 
agosto, o sofrimento com o frio, as chuvas e a repressão, no 
entanto, possibilitaram um aprofundamento da consciên-
cia política sobre as implicações mais amplas do movimen-
to. A consciência da vitória sobre as forças repressivas foi 
comemorada e expressa em uma frase: No Rio Grande do 
Sul, quem canta é quero-quero e não Curió.

A saída da coordenadoria implicou a retirada da ali-
mentação e da assistência médica. Com isso, houve a neces-
sidade de uma imediata rearticulação das entidades para 
desencadear uma campanha de arrecadação de roupas, ali-
mentos e apoio político. O isolamento dos acampados em 
relação à sociedade civil, durante o mês de agosto, demorou 
a ser superado. 
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Ameaças de enquadramento na Lei de 
Segurança Nacional

As ameaças de enquadramento da liderança do acam-
pamento e de religiosos na Lei de Segurança Nacional e 
na Lei dos Estrangeiros aumentaram com a retirada dos 
interventores. Tudo indicava que o governo federal reagiria 
em represália à derrota sofrida, com o enquadramento na 
Lei de Segurança Nacional especialmente do padre Arnildo 
Fritzen, e na Lei dos Estrangeiros, da irmã Aurélia. Essa 
hipótese ganhou mais força com o tratamento dado aos tre-
ze posseiros e aos dois padres franceses presos em São Ge-
raldo do Araguaia. A informação era de que Curió saiu do 
acampamento e dirigiu-se a Brasília levando consigo “um 
vasto relatório de tudo o que ocorreu no acampamento e 
um dossiê de todos os seus integrantes. Esse material será 
analisado pelo Conselho de Segurança Nacional” (O Estado 
de S. Paulo, 1.9.1981, p. 16). No dia em que o major se reti-
rou do acampamento, declarou à imprensa que: 

[...] provavelmente hoje encaminharei estes dados, através de 
um extenso relatório que poderá ou não acabar em inquérito 
judicial [...]. Não tenho dúvidas que esse relatório terá uma 
grande repercussão entre o chamado clero progressista (Folha 
da Tarde, 1.9.1981; Revista Visão, 14.9.1981, p. 16-19).

No Palácio do Planalto, o porta-voz do governo, Car-
los Átila, ao ser interrogado sobre o caso de Ronda Alta e 
sobre o Comunicado nº 3, evitou comentar, mas reafirmou 
que o major Curió, em nome do governo, tentou encontrar 
uma solução para o impasse (O Estado de S. Paulo, 2.9.1981, 
p. 12; Jornal do Brasil, 2.9.1981). Segundo matéria do jor-
nal O Globo (6.9.1981), no relatório que Curió iria entregar 
ao Conselho de Segurança Nacional, afirmava-se que o Rio 
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Grande do Sul não era área prioritária para a reforma agrá-
ria e que ela deveria ser iniciada em outros pontos do país.

Nos primeiros dias de setembro, notícias davam como 
certo o enquadramento do padre Arnildo na LSN e da irmã 
Aurélia, na Lei dos Estrangeiros. O jornal Folha da Tar-
de (10.9.1981) chegou a publicar um artigo intitulado: Pa-
dre Arnildo vai responder inquérito. Essa afirmação tinha 
por embasamento o conteúdo de uma reunião realizada 
em Passo Fundo entre o secretário do Trabalho e Ação So-
cial, Augusto Trein, e o bispo D. Cláudio Colling. Segundo 
matéria do jornal, a reunião teve como objetivo alertar o 
bispo sobre o enquadramento do padre Arnildo na Lei de 
Segurança Nacional. “O governo federal, segundo informa-
ções de fontes oficiais, abriu inquérito para depois enqua-
drar o religioso na Lei de Segurança Nacional”. O Folha da 
Tarde manteve sempre uma posição crítica em relação aos 
acampados, ao mesmo tempo que defendia as propostas do 
governo, acusando a presença de “elementos invisíveis” no 
acampamento. A partir de janeiro de 1982, o jornal publi-
cou uma série de artigos atacando a Igreja, especialmente 
o padre Arnildo. Havia boatos de que a decisão de prender 
o padre Arnildo tinha sido tomada e, inclusive, um carro 
da polícia teria partido de Porto Alegre com o objetivo de 
levá-lo preso. O fato só não se efetivou devido a uma in-
tervenção do bispo de Passo Fundo, dom Cláudio Colling, 
que temia as repercussões dessa ação. Essas informações 
são de difícil comprovação. No entanto, o próprio bispo dom 
Cláudio Colling teria comentado que a prisão fora sustada 
em decorrência da sua intervenção dura perante o governo 
estadual por considerar a “inoportunidade de uma medida 
dessa natureza” (O Nacional, 12.9.1981). 

Em meio a informações e contrainformações sobre as 
ações contra os dois religiosos, o superintendente da Polí-
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cia Federal do estado desmentiu, no dia 10 de setembro, a 
existência de qualquer processo em andamento. Em rela-
ção à irmã Aurélia, a informação foi de que o processo de 
enquadramento na Lei dos Estrangeiros foi suspenso pela 
intervenção do ministro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel, 
após interferência da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil - CNBB (Folha da Tarde, 22.9.1981). 

Em resposta às acusações do governo, de que no 
acampamento estava havendo manipulação, os acampados 
declararam à imprensa que tinham força política e cons-
ciência própria sobre as implicações da luta: “[...] não so-
mos bonecos de pano, que fazem o que mandam fazer” (Fo-
lha de São Paulo, 2.9.81, p. 2). E continuavam: “Como é que 
um padre e uma freira vão segurar um acampamento, se 
nem os agentes mobilizados pelo governo federal e estadual 
tiveram condições de desmanchar?” (Zero Hora, 10.9.1981). 
Essa consciência era muito clara para a maioria dos acam-
pados, embora os governos estadual e federal tivessem ten-
tado, sistematicamente, desqualificá-la.

Com a saída dos interventores federais, os acampa-
dos reorganizaram as comissões internas de saúde, alimen-
tação e animação-diversão. A Polícia Rodoviária Estadual 
voltou a controlar as barreiras de acesso ao acampamen-
to, permitindo aos acampados saírem para trabalhar como 
diaristas ou em outras atividades nas proximidades do 
acampamento. Os vínculos de solidariedade com setores da 
sociedade civil voltaram a se reestabelecer. No dia 8 de se-
tembro, houve uma manifestação de apoio aos acampados 
com a presença de, aproximadamente, trezentos religiosos 
e mais de 3 mil pessoas, representantes de várias entida-
des e organizações. 

Mesmo com a derrota dos interventores federais e as 
fortes pressões sobre o governo estadual para resolver a si-
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tuação, não havia nenhuma perspectiva concreta de solu-
ção. Aos acampados do Quero-Quero, o major Curió havia 
dado um prazo de noventa dias para o início da transferên-
cia para o projeto de colonização em Lucas do Rio Verde. 
Diante dessa possibilidade, muitas famílias abdicaram de 
reivindicar terras no estado e juntaram-se aos dissidentes. 
No início de setembro, Saul Marchiori, um dos membros 
da comissão central, aceitou a proposta de ir para o Mato 
Grosso e ficou aguardando na casa de parentes sua trans-
ferência. Até 7 de setembro, mais oito famílias juntaram-se 
às 137 que tinham saído no mês de agosto.

A saída de Marchiori causou certa estranheza entre os 
acampados, uma vez que suas posições de permanecer no 
estado eram firmes. Perguntavam quais as razões que te-
riam motivado uma mudança tão rápida? Em uma declara-
ção, Marchiori disse: “Cheguei à conclusão de que a saída é 
aceitar terras no Mato Grosso. Não adianta ficar à beira da 
estrada onde permaneci seis meses” (O Nacional, 12.9.1981). 
Segundo os acampados, “[...] ele se dizia líder, mas nunca foi 
líder. Ele era apenas um dos membros da comissão organi-
zadora do acampamento” (Zero Hora, 7.9.1981). De acordo 
com essa avaliação haveria uma tensão entre o papel de 
coordenador e o desejo de ser líder. A metodologia usada na 
organização interna e externa do acampamento não permi-
tia a concentração do poder nas mãos de uma pessoa. Se as-
sim fosse, o major Curió teria destruído o acampamento em 
poucos dias. Durante a sua intervenção, ele sempre queria 
saber quem era o líder do movimento.

A vida no acampamento Quero-Quero era de melhor 
qualidade, se comparada com a do Natalino: havia estru-
tura para cozinhar, água encanada, chuveiros, coleta de 
lixo, um campo de futebol, uma cancha de bocha, assistên-
cia médico-odontológica, alimentação fornecida pelo go-
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verno estadual. Esse acampamento também permaneceu 
sob coordenação militar, feita pelo capitão da polícia mili-
tar, Cláudio Carvalho (Jornal do Brasil, 6.9.1981; Correio 
do Povo, 5.11.1981). As melhores condições de vida nesse 
acampamento foi um fator que atraiu muitas famílias do 
Natalino, no qual as condições continuaram precárias e 
a sobrevivência só era possível com as campanhas de ar-
recadação. Além disso, os agentes secretos continuaram  
atuando no Natalino, criando um clima de intranquilidade. 
A atuação dos agentes secretos, após a saída do major Curió, 
deve ser entendida no contexto das novas estratégias esta-
belecidas pelos órgãos de Segurança Nacional. O texto de 
Etchichury et al. ajuda a compreender esse novo contexto:

Curió foi embora e, no dia seguinte, o presidente da Repúbli-
ca, general João Figueiredo, mandou chamar o governador do 
Estado, Amaral de Souza. Teve uma conversa curta, como era 
do seu feitio. Ou o governador acabava com a Natalino ou os 
recursos federais para o Rio Grande do Sul seriam suspensos. 
Houve uma reunião de emergência entre o governador Amaral 
de Souza e seus assessores. E a missão para resolver o proble-
ma foi confiada ao hoje coronel da BM Cairo Bueno Camargo, 
que trabalhava na Casa Militar do Palácio Piratini. O coronel 
tinha uma carta na manga: Toninho do INCRA, um homem 
talhado para o trabalho.
Uma semana antes de assumir e de se instalar com seus agen-
tes no acampamento da Encruzilhada Natalino, Toninho do IN-
CRA, acompanhado pelo coronel Cairo e por outros oficiais da 
BM, foi a Brasília. Lá participaram de um churrasco na casa do 
general Newton Cruz, que era comandante da Agência Central 
do SNI. Newton Cruz evitou falar diretamente sobre o fracasso 
de Curió na Natalino. Mas deixou claro aos brigadianos que o 
presidente João Figueiredo estava descontente e exigia uma 
solução rápida (2010, p. 26).

Esses dados, mesmo que obtidos com muitas dificulda-
des pelos autores de Os infiltrados, dimensionam o alcance 
político do movimento do Natalino e as implicações para o go-
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verno Figueiredo. Foi nesse encontro com Newton Cruz que 
o agente Toninho do Incra disse ao general: “Assim que tirar-
mos a última barraca, vou mandar para o senhor a foto da 
área limpa” (Etchichury et al., 2010, p. 27). Tomada a decisão 
de continuar com o objetivo de destruir o acampamento, vá-
rios agentes se infiltraram no Natalino. Toninho foi um deles: 

Disfarçado de funcionário do INCRA, já tinha entrevistado a 
maioria dos acampados. Sabia que a Natalino estava organiza-
da por setores, onde havia um líder que coordenava o trabalho 
das famílias. Já identificara as principais lideranças. E sabia 
que estava enfrentando os religiosos da Teologia da Libertação, 
experimentados na arte da organização popular. O seu alvo 
principal era o pároco de Ronda Alta, Arnildo Fritzen (Etchi-
chury et al., 2010, p. 27).

É nesse contexto que diferentes agentes passaram a 
seguir de perto todas as ações dos membros da coordenação 
central e dos religiosos, especialmente do padre Arnildo e da 
irmã Aurélia, que foram proibidos pelo bispo dom Cláudio 
Colling de trabalhar no acampamento. Para o bispo, a de-
cisão se justificava para protegê-los das ameaças de enqua-
dramento na Lei de Segurança Nacional e dos Estrangeiros 
(O Estado de S. Paulo, 29.9.1981). Essa decisão, no entanto, 
levantou a suspeita de que ela teria sido a contrapartida 
da Igreja para a suspensão do governo de enquadrar os re-
ligiosos nas leis de Segurança Nacional e dos Estrangeiros. 
No dia 22 de setembro, alguns bispos do Rio Grande do Sul 
reuniram-se em Passo Fundo, e o acampamento Natalino 
esteve em pauta. Ao final do encontro, foi divulgada uma 
nota que reafirmava as posições da reunião ocorrida em 18 
de agosto, bem como a soberania do movimento em suas 
decisões. Reconhecia, também, o papel da Fetag/RS e dos 
sindicatos na assessoria e no encaminhamento das reivin-
dicações. Em relação à Igreja, o documento definiu seu pa-
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pel de assistência espiritual e serviço fraterno às famílias 
(Diário da Manhã, 22.9.1981, Nota Bispos). O padre Arnil-
do, no entanto, continuou atuando no acampamento, como 
membro da Comissão Pastoral da Terra.

No início do mês de outubro, tudo indicava que o pro-
blema se encaminhava para uma solução. Cogitava-se a 
possibilidade de implementar uma proposta de trabalho 
em forma de cooperativa. Segundo Alcione Burin, coorde-
nador regional do Incra, o Estado compra a terra evitando 
as tensões sociais na desapropriação, cria a infraestrutura 
básica e repassa o projeto a uma Cooperativa que se encar-
rega do assentamento, do apoio técnico e da viabilização 
comercial da produção dos lotes. A única questão pendente 
era a abertura de uma linha de crédito que viabilizasse o 
projeto (Zero Hora, 6.10.1981). A proposta baseava-se em 
uma experiência desenvolvida em Sergipe, com resultados 
positivos. As reações à proposta, no entanto, começaram 
pelo próprio secretário da Agricultura, Baltazar do Bem e 
Canto, que declarou: “[...] até agora foi o próprio INCRA 
que sempre informou não existirem terras no Estado para 
assentamento dos colonos” (O Globo, 7.10.1981). 

A resposta do governo: repressão 

No dia 7 de outubro, uma comissão do acampamento 
deslocou-se até Porto Alegre para pressionar o Incra para 
resolver o problema, sobretudo, devido ao período do plan-
tio das culturas de verão. Na audiência, os acampados te-
riam sido questionados pelo representante da coordenação 
do Incra sobre as razões da ida à capital. Eles responderam: 
“Voltamos porque queremos uma solução aqui no estado. O 
INCRA tem conhecimento que as 310 famílias de Encru-
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zilhada Natalino precisam que a Lei da Reforma Agrária 
saia das gavetas e comece a funcionar” (Folha da Tarde, 
8.10.1981, p. 3). Durante o tempo da permanência em Por-
to Alegre, a Brigada Militar acompanhou-os em todos os 
seus movimentos. No dia seguinte, a comissão tentou uma 
audiência com o coordenador do Incra, que novamente não 
estava no local. Os colonos dirigiram-se, então, para a As-
sembleia Legislativa, procurando apoio de deputados para 
agendar uma audiência com o governador. Nada consegui-
ram porque o governador estava viajando, mas ele havia 
autorizado os secretários da Agricultura e o do Trabalho 
e Bem-Estar Social como seus interlocutores. No final da 
tarde do dia 8, os acampados dirigiram-se para o Palácio do 
Piratini e somente saíram de lá quando foram informados 
de que o governador estaria na Secretaria da Agricultura 
e que, juntamente com o secretário, aguardava a comitiva 
para uma audiência. Saíram do Palácio Piratini pressiona-
dos pela Brigada Militar, que já havia recebido reforço, e 
dirigiram-se à Secretaria da Agricultura, mas lá não en-
contraram nem o governador nem o secretário, tendo sido 
informados de que ambos estavam viajando (Boletim Sem 
Terra, n. 13, 19.10.1981, p. 4). 

Para o governador, as propostas eram aquelas que já 
haviam sido apresentadas, restando aos acampados acatá-
-las. No dia 10 de outubro, o Incra publicou uma nota de 
esclarecimento, afirmando que nunca havia cogitado qual-
quer possibilidade de assentamento no estado, nem mes-
mo a proposta trabalho em forma de cooperativa ou crédito 
fundiário. A nota afirmava: “[...] as famílias que ainda per-
manecem em Encruzilhada Natalino, por livre e espontâ-
nea vontade, não aceitaram qualquer das alternativas pro-
postas” (Zero Hora, 10.10.1981, p. 27).
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Mesmo sem nenhuma perspectiva de solução, os 
acampados permaneceram em Porto Alegre e, alojados em 
casas de operários na periferia da cidade, participaram 
de vários debates para esclarecimento sobre a situação do 
acampamento e a reivindicação de terra no próprio estado. 
A comitiva recebeu, no dia 13 de outubro, um reforço de 
mais vinte acampados. Eles foram até o Palácio Piratini 
para pressionar o governo, mas a polícia militar obrigou 
o grupo a tomar outra direção e seguir para a Assembleia 
Legislativa. Na Praça da Matriz, “um cerco de policiais 
impediram que prosseguissem (ao palácio) e agrediram 
fisicamente três mulheres da comitiva, uma delas grávi-
da” (Boletim Sem Terra, n. 13, 19.10.1981, p. 5; Zero Hora, 
14.10.1981, p. 30). À tardinha, finalmente, o governador 
concordou em receber apenas uma comissão de deputados, 
que denunciaram a violência policial cometida pela manhã. 
O governo apresentou as propostas de sempre.

Após o deslocamento da comitiva do acampamento 
para Porto Alegre, a polícia intensificou a repressão, tanto 
na capital quanto no acampamento. Isso ocorreu de dife-
rentes formas: desde a proibição da entrada de alimentos 
recolhidos nas campanhas de solidariedade até a ameaça 
de destruição do barraco em que estavam armazenados os 
alimentos. O argumento da polícia era de que não havia ne-
cessidade de um barraco somente para o armazenamento de 
comida. Assim, o motorista que fazia o transporte dos ali-
mentos de Ronda Alta até o acampamento enfrentou várias 
dificuldades, pois a polícia procurava qualquer problema no 
carro para retê-lo. Além disso, intensificaram-se as revistas 
aos visitantes: “[...] eles fazem mil e uma pergunta, revisam, 
anotam os documentos”. Os policiais também destruíram 
um barraco que servia de abrigo para atendimento médi-
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co e estocagem de remédios, além de proibir as crianças 
de circular pela estrada por “ser perigoso”. Os acampados 
denunciaram, além disso, a presença frequente de policiais 
embriagados e, também, de serem impedidos de conserta-
rem seus barracos sob a alegação de “deixar assim” (Boletim 
Sem Terra, n. 13, 19.10.1981, p. 3; Zero Hora, 08.10.1981).

A repressão policial foi a resposta do governo esta-
dual à resistência dos acampados. Mesmo com todos esses 
problemas, os acampados reorganizaram-se internamen-
te, após a saída dos interventores, e rearticularam-se com 
as entidades da sociedade civil, conseguindo apoio político 
tanto no Brasil quanto no exterior. Foram inúmeras as for-
mas de materialização desse apoio, desde campanhas de 
arrecadação de alimentos e agasalhos até abaixo-assinados 
e cartas de entidades de vários estados do país e do exterior. 
Na 4ª Carta dos colonos de Encruzilhada Natalino, eles so-
licitaram apoio das entidades para pressionar o governo a 
resolver o problema. Concluem, dizendo: “[...] apesar do si-
lêncio que se faz a nosso respeito, dos boatos que correm de 
que a maioria aceitou Mato Grosso, ainda somos 319 famí-
lias na beira da estrada sem solução” (1981, p. 3).

Alguns vão, outros ficam 

Enquanto mais de trezentas famílias ainda resistiam 
na Encruzilhada Natalino, os acampados do Quero-Quero 
prepararam-se, no início de novembro, para viajar rumo ao 
Mato Grosso. O conhecimento que tinham do projeto era 
aquele apresentado por Curió por meio de filmes, slides e 
fotografias. O projeto Lucas do Rio Verde, coordenado pelo 
Incra, situava-se no município de Diamantino (MT), ten-
do sido criado exclusivamente para assentar os acampados 
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da Encruzilhada Natalino. No dia 25 de agosto de 1981, o 
governo federal decretou a desapropriação de 240 mil ha 
às margens da rodovia Cuiabá-Santarém, na BR-163, Km 
315. Devido à importância política do projeto, ele ficou 
sob a coordenação do Conselho de Segurança Nacional. O 
major Curió continuou, então, como o principal mediador 
entre os agricultores e a administração do projeto. Diante 
dos limitados conhecimentos sobre o projeto, uma comissão 
constituída por dois acampados e um agrônomo foi até o lo-
cal e depois elaborou um relatório contendo algumas infor-
mações. A cidade mais próxima do projeto era Diamantino 
a 190 km, sendo necessárias 8 horas de viagem para chegar 
à cidade, em tempos de seca, pois em épocas de chuva a 
estrada ficava intransitável. A avaliação foi de que a terra 
destinada ao projeto Lucas do Rio Verde não era de boa 
qualidade: de modo geral, arenosa e de baixa fertilidade, 
característica do cerrado, o que implicaria altos investi-
mentos para torná-la produtiva. Além disso, os acampados 
foram informados do alto índice de malária na região. Por 
outro lado, a infraestrutura, incluindo a abertura de estra-
das vicinais e a construção de pontes, começara somente 
no mês de outubro, ou seja, às vésperas da chegada dos 
acampados. As casas, por sua vez, deveriam ser construí-
das pelos próprios agricultores, em forma de mutirão. Para 
tanto, receberiam a madeira e a cobertura.

A área do projeto havia sido desapropriada de 85 pos-
seiros que prometiam reagir caso fosse colonizada pelos 
“vagabundos sem terra de Ronda Alta”. Os dois acampa-
dos do Natalino que visitaram a área destinada ao projeto, 
apresentaram-se aos agentes do Incra que trabalhavam no 
local do projeto como colonos do sul interessados em com-
prar terras. Os agentes, fortemente armados, conferiram 
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a documentação, e um deles disse: “Ainda bem que vocês 
não falsearam o nome, porque se não nós cruzava vocês à 
bala e jogava aí no rio” (Méliga; Janson, 1982, p. 68; Zero 
Hora, 16.10.1981, p. 32, depoimento de Gelson). Os dois 
acampados propuseram a aquisição de uma área entre 2 e 
3 mil hectares. A resposta foi de que com uma gratificação 
teriam ao dispor uns 2 mil hectares. Os funcionários do In-
cra, porém, fizeram duas exigências: que a gratificação fos-
se paga em dinheiro e que não contassem nada a ninguém. 
As terras pretensamente vendidas pelos funcionários do 
Incra faziam parte do projeto. Quando os dois acampados 
e o agrônomo retornaram ao Rio Grande do Sul, fizeram 
um relato da viagem para as comissões de Agricultura e 
Pecuária e de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. 
As repercussões foram muito fortes, sobretudo entre as en-
tidades que estavam dando apoio para o deslocamento de 
acampados para Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.

Além do relatório apresentado por essa comissão, 
a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Mato 
Grosso (Fetagri/MT) encaminhou aos acampados do Na-
talino uma avaliação sobre os problemas fundiários e as 
contradições entre os grandes proprietários e os sem-terra 
em Mato Grosso. Segundo dados da Fetagri/MT havia, na-
quele estado, em torno de 200 mil assalariados e arren-
datários, e mais de 170 mil assalariados temporários. Em 
1978, “[..] foram registrados 115 focos de tensão social en-
volvendo mais de 35.000 famílias de posseiros e com, apro-
ximadamente, 200.000 pessoas”. Na avaliação da entidade, 
era inadmissível que os sem-terra do Mato Grosso fossem 
“[...] levados para a Bahia e os gaúchos conduzidos para o 
Mato Grosso, além de milhares de famílias de posseiros de 
nosso estado que lutam por um pedaço de terra” (Fetagri/
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MT, 1981, p. 6-7). De posse dessas informações, os acam-
pados do Natalino reafirmaram ainda mais a posição de 
permanecer no estado.

No dia 4 de novembro, embarcaram para o Mato Gros-
so as primeiras 32 famílias do acampamento Quero-Quero, 
selecionadas pela ordem de chegada. Antes de as famílias 
partirem, cinco caminhões seguiram na frente conduzindo 
os animais até o projeto. O major Curió esteve no acampa-
mento Quero-Quero para acertar os detalhes da viagem, e, 
no dia da partida, estava no local também um assessor do 
Incra de Brasília, o major Caio Bueno Camargo, represen-
tando o governo estadual, e uma equipe da TV Educativa 
do Rio de Janeiro, encarregada de filmar o acontecimento. 
Inicialmente, foram hasteadas as bandeiras do Rio Grande 
do Sul e do Brasil, executado o Hino Nacional, e, a seguir, 
Curió coordenou o embarque e cumprimentou todos, adul-
tos e crianças, desejando-lhes uma boa viagem. Ao embar-
car, o acampado Pedro de Souza, chorando, falou a Curió: 
“Obrigado, o senhor foi, sem dúvida, um pai para todos nós, 
obrigado” (Diário da Manhã, 5.11.1981). 

Após o embarque, os ônibus partiram rumo ao Mato 
Grosso sob a escolta de duas viaturas da Polícia Rodoviária 
Federal. O major Curió e representantes do Incra haviam 
prometido que, quando chegassem, as famílias receberiam 
um barraco provisório, a madeira para a construção da casa, 
200 hectares de terra, e mais um financiamento de Cr$ 400 
mil (a ser liberado pelo Banco do Brasil), um salário men-
sal até a terra produzir, um posto de assistência médica e 
um posto da Cobal (Zero Hora, 5.11.1981). Após 72 horas 
de viagem, percorrendo 2.400 km, os acampados chegaram 
a Lucas do Rio Verde em 7 de novembro, um domingo. No 
mesmo dia, foram sorteados os lotes e realizou-se um jogo 
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de futebol com os membros do 9º Batalhão da Engenharia 
e Construção, responsável pela infraestrutura no projeto 
(Zero Hora, 10.11.1981; Correio Brasiliense, 10.11.1981). 
Outros dois embarques ocorreram nos dias 14 e 20 de no-
vembro. Finalmente, no dia 9 de dezembro, partiram as 38 
famílias restantes. 

Os acampados do Natalino, por sua vez, continuaram 
pressionando o governo para uma solução no estado. No 
mês de novembro, deslocaram-se, em várias equipes, para 
diversos estados brasileiros para discutir as condições de 
vida no acampamento e as reivindicações. Em Brasília, par-
ticiparam do Encontro Nacional de Sindicalistas, entregan-
do aos deputados, em nome das famílias acampadas, um 
documento pelo qual exigiam a desapropriação de terras 
para o assentamento no estado, com base no Estatuto da 
Terra. O documento propunha que o assentamento fosse 
feito na Fazenda Annoni ou na área do Exército, ou ain-
da, que poderia ser feita uma troca com pessoas interes-
sadas em adquirirem terra em Mato Grosso, na proporção 
de um hectare no Rio Grande do Sul por 10 hectares em 
Mato Grosso. O documento entregue aos parlamentares ti-
nha por título: A política agrária do governo e os conflitos 
de terra no Brasil (Jornal de Brasília, 13.11.1981; Boletim 
Sem Terra, n. 15, 9.11.1981, p. 4).

Enquanto isso, em Porto Alegre, outra comitiva par-
ticipou de um show de apoio ao acampamento na Assem-
bleia Legislativa, do qual participaram cantores e grupos 
musicais. Nele, os acampados expuseram as razões para 
não aceitar a proposta de colonização. Participaram, tam-
bém, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de 
atividades programadas por vários diretórios acadêmicos e 
sindicalistas. Receberam apoio do líder operário de São Ber-
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nardo do Campo, Luiz Inácio Lula da Silva, que reafirmou a 
importância de luta pela reforma agrária como sendo a “rei-
vindicação mais importante no Brasil hoje” (Boletim Sem 
Terra, n. 14, 5.11.1981, p. 2). Outros acampados foram para 
São Paulo e Rio de Janeiro, sempre com o intuito de discutir 
com representantes da sociedade civil os problemas da ter-
ra e a necessidade da reforma agrária. Por onde passavam, 
denunciavam a ação repressiva da polícia no acampamen-
to, sobretudo durante a intervenção federal, fato que levou 
muitos a desistirem por causa das ameaças e pressões do 
major Curió. Denunciavam, também, que a polícia continu-
ava controlando o acampamento, somente permitindo a saí-
da individual ou, no máximo, de duas pessoas por vez, além 
disso, ninguém entrava ou saía sem ser identificado (Folha 
de S. Paulo, 17.11.1981; Jornal do Brasil, 17.11.1981). No 
Rio de Janeiro, os acampados foram à Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, e relataram ao seu presidente, Bernardo Ca-
bral, a violência sofrida (Tribuna da Imprensa, 26.11.1981).

A avaliação feita pelos acampados dessas visitas foi 
muito positiva. Em Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro 
e São Paulo, visitaram mais de cem entidades, conceden-
do várias entrevistas coletivas e recebendo apoio e solida-
riedade. Em vários locais por onde passaram, foram cria-
dos comitês de apoio, especialmente no ABC paulista, na 
Grande São Paulo, em Campinas e Ribeirão Preto (Boletim 
Sem Terra, n. 16, 7.12.1981, p. 6-7). Nos meses de outubro, 
novembro e dezembro, os acampados receberam mais de 
duzentas manifestações de apoio de entidades de vários lu-
gares do Brasil e do exterior. A intervenção federal, assim, 
produziu um efeito contrário do previsto pelos intervento-
res, ou seja, o movimento ganhou destaque nacional, na 
medida em que conseguiu se reestruturar.
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No mês de novembro, as primeiras famílias que se 
transferiram para Lucas do Rio Verde vivenciaram momen-
tos de euforia. O jornal O Globo publicou, em 22 de novembro 
de 1981, uma reportagem intitulada: Colonos transferidos 
chamam quem ficou em Ronda Alta. Baseado no depoimento 
de alguns assentados, o artigo dizia que eles estavam arre-
pendidos por não terem aceito a proposta antes, acusando, 
inclusive, a comissão central do acampamento de lhes passar 
informações falsas e de traí-los. O artigo dirigia duras críticas 
ao presidente da Fetagri/MT, que se posicionou a favor dos 
acampados do Natalino e pela permanência no Rio Grande 
do Sul. Nas palavras do assentado Jorge Soares da Rosa: “só 
não vem quem quiser passar fome, aqui não tem dificuldades, 
e acho até que dá para ficar rico”. A proposta de José Mário 
Rodrigues foi ainda mais ousada: tinha planejado que, após a 
primeira safra, voltaria aos “pampas num carro zerinho para 
buscar a mãe e a filha” (O Globo, 22.11.1981, p. 7).

Enquanto isso, no Acampamento Natalino, foi reali-
zada uma eleição para a escolha dos membros da comissão 
central. Após a definição dos critérios para tal função, apre-
sentaram-se treze candidatos, com suas razões para a candi-
datura. A eleição foi direta e secreta, e foram eleitos três ho-
mens e duas mulheres (Boletim Sem Terra, n. 16, 7.12.1981, 
p. 2-4). O papel da comissão central foi muito importante na 
condução do movimento e no encaminhamento das questões 
internas e externas, além de manter o grupo coeso. 

E as peregrinações continuam 

Os acampados do Natalino continuaram mobilizados. 
Em 7 de dezembro, uma comitiva deslocou-se até Porto Ale-
gre para tentar uma audiência com o governador. Para não 
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chamar a atenção da polícia, saíram em pequenos grupos 
até embarcarem nos ônibus. Mesmo assim, nas proximida-
des da estação rodoviária de Porto Alegre, foram intercep-
tados pela Polícia Rodoviária Estadual, que exigiu identi-
ficação dos passageiros além de interrogar os acampados 
sobre as razões da viagem. Eles foram ameaçados, caso 
fizessem qualquer ato público na capital, e proibidos de 
andar por certas ruas ou em grupos. A comitiva composta 
inicialmente por 120 pessoas recebeu um reforço de mais 
trinta acampados, dispostos a permanecerem em Porto 
Alegre até obter uma decisão positiva do governador (Zero 
Hora, 8.12.1981; O Estado de S. Paulo, 9.12.1981, p. 9; O 
Globo, 9.12.1981). A polícia ficou de vigia nos locais onde os 
acampados se hospedaram, em razão disso, eles se desloca-
ram para as comunidades eclesiais de base, na periferia da 
cidade. A Assembleia Legislativa assegurou a alimentação 
para a comitiva durante a permanência na cidade.

Um dos objetivos da comitiva era de solicitar apoio 
político para ter mais força nas negociações com o gover-
no. Para tanto, mantiveram contato com o Conselho Na-
cional das Igrejas Cristãs, que congrega várias igrejas: a 
Evangélica de Confissão Luterana, a Metodista do Brasil, 
a Reformada do Brasil, a Episcopal do Brasil e a Católica. 
Reuniram-se, também, com representantes da CNBB, Re-
gional Sul/3, e da Federação dos trabalhadores na Agricul-
tura. Nesses encontros, foram sistematicamente vigiados 
pela polícia. Os acampados tentaram uma audiência com 
arcebispo de Porto Alegre que, naquele momento, era dom 
Cláudio Colling, que recebeu apenas alguns representan-
tes. Dom Cláudio atuara na Diocese de Passo Fundo até 
meados de 1981, quando foi nomeado arcebispo de Porto 
Alegre para substituir dom Vicente Scherer. Nessa audiên-
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cia, os acampados convidaram dom Cláudio para participar 
da audiência com o governador, mas ele recusou, argumen-
tando: “À Igreja não compete solucionar problemas como 
estes. Não podemos pegar em fuzis, o único apoio que pode-
mos dar é moral”. 

A crescente repressão policial em Porto Alegre im-
pediu que os acampados transitassem em certas ruas, es-
pecialmente nas proximidades do Palácio do Piratini. Em 
razão disso, solicitaram à Ordem dos Advogados do Brasil 
que impetrasse um habeas corpus contra o governador do 
estado para lhes garantir o direito de ir e vir. No dia 9 de 
dezembro, tentaram ir da Assembleia Legislativa para a 
catedral, mas foram novamente impedidos pela polícia (O 
Estado de S. Paulo, 10.12.1981; Zero Hora, 10.12.1981; O 
Globo, 10.12.1981).

A comitiva que estava em Porto Alegre ganhou um 
apoio significativo a partir do dia 10 de dezembro, quando 
cinco assentados em Lucas do Rio Verde abandonaram o 
projeto e retornaram ao estado, menos de um mês após a 
partida. Na Assembleia Legislativa, denunciaram que no 
projeto Lucas do Rio Verde não havia condições de sobre-
vivência por causa da terra improdutiva e das promessas 
ainda não cumpridas pelo major Curió. Além disso, a dis-
tância entre os lotes e a BR-163 era muito superior àque-
la anunciada, não sendo de apenas 10 km, mas de até 50 
km, os 2 hectares de terra prometidos ainda não estavam 
preparados para o primeiro plantio e faltava material para 
a construção das casas. “Disseram prá gente que haveria 
tábuas e tudo mais para a construção da casa. Achamos 
só as tábuas, como construir sem barrotes?” (Zero Hora, 
11.12.1981). O principal problema, segundo os retornados, 
era a má qualidade da terra (arenosa e de cerrado): “Aquilo 
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não é terra para colono, só para fazendeiro que pode gastar 
adubo e criar gado” (Zero Hora, 11.12.1981). Um fator que 
agravou a situação dos assentados foi que a mudança para 
o projeto coincidiu com o período de chuvas na região, o que 
comprometeu o plantio.

Após muita pressão dos acampados em Porto Alegre, 
foi possível marcar uma audiência com o governador para o 
dia 14 de dezembro, da qual participariam apenas três re-
presentantes. Na audiência, receberam as mesmas propos-
tas apresentadas anteriormente. Nem mesmo a proposta 
de liberação de recursos para o crédito fundiário, já aprova-
da pela Assembleia Legislativa, foi aceita. Essa postura ra-
dicalizada do Executivo criou um conflito com a Assembleia 
que havia aprovado o projeto de crédito bem como apontado 
as formas de obtenção dos recursos necessários para o as-
sentamento imediato de 1.300 famílias no estado. Diante 
de tudo isso, o deputado Antenor Ferrari concluiu que “o 
problema é o governo, pois solução tem” (Boletim Sem Ter-
ra, n. 17, 9.1.1982, p. 9-10; Zero Hora, 15.12.1981, p. 25; 
O Globo, 15.12.1981). O governo estadual permaneceu in-
transigente e reforçou a segurança em frente ao Palácio Pi-
ratini com um efetivo de, aproximadamente, cem soldados 
fortemente armados e acompanhados de cães.

A permanência dos acampados durante vários dias 
na Assembleia Legislativa provocou a reação de deputados 
governistas. Rubi Diehl (PDS) lançou uma nota, acusando 
os colonos de estarem prejudicando os trabalhos normais 
do Legislativo. Segundo ele, “a Assembleia não é local para 
fazer acampamento, cujo espetáculo, propositadamente, to-
lhe a normalidade dos trabalhos”. O problema, para o de-
putado, era o “barulho das crianças, trovas, cantos e espe-
táculos gaudérios de gaitas”. E concluía dizendo: “não culpo 
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as infelizes criaturas, mas responsabilizo a administração 
da casa por permitir que, em caráter continuado, dias se-
guidos, permita uma verdadeira usurpação e tomada das 
dependências do Legislativo” (Boletim Sem Terra, n. 17, 
9.1.1982, p. 11-12). Durante o dia, os acampados permane-
ciam na Assembleia, onde recebiam alimentação por conta 
da casa.

Em resposta às acusações do deputado Diehl, várias 
entidades elaboraram uma nota, responsabilizando o go-
verno, do mesmo partido a que pertencia o deputado, pelo 
espetáculo deprimente e por não ter atendido às reivindica-
ções dos acampados. Dizia a nota: 

Se as crianças choram, é porque sua fome não pode, mercê da 
incompetência do governo, ser mitigada pelo trabalho de seus 
pais, homens da terra. Se cantam ao som da gaita, é porque 
o canto é a única forma de alimentar-lhes o espírito, feridos 
por meses sofridos à beira da estrada e por repetidas ameaças, 
pressões e indiferença do governo e seus prepostos. [...] apenas 
quem pertence a um governo que usurpou, pela força, o poder 
do povo pode conceber que a luta desta mesma gente e sua pre-
sença na casa, que deveria ser dela, seja usurpação; pois se 
sabe que os poderosos temem a coragem dos oprimidos, porque 
temem perder, um dia, o poder e os privilégios de que se apro-
priaram à custa do sangue e lágrimas dos pequenos (Boletim 
Sem Terra, n. 17, 9.1.1982, p. 11-12).

A posição do governo foi se desgastando cada vez mais 
e ficou insustentável, por carecer de qualquer fundamento 
racional e legítimo. No encontro em Porto Alegre, os colonos 
propuseram-se a localizar áreas passíveis de desapropria-
ção. Nas declarações de Raul Vargas, membro da comitiva, 
o problema seria facilmente resolvido, dependia tão somen-
te de o governo liberar os recursos para o crédito fundiário. 
“Para os fazendeiros sempre tem recursos. Para os colonos 
não. Se a gente fosse estrangeiro, teria terra assegurada” 
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(O Estado de S. Paulo, 16.12.1981, p. 16). A referência de 
Vargas a estrangeiro tinha por base o levantamento reali-
zado pela Assembleia Legislativa que apontou a existência 
de mais de 50 mil hectares de terra em mãos de estrangei-
ros, somente no Rio Grande do Sul.

O próprio governo encomendou um estudo que re-
sultou no Programa de Desenvolvimento Integrado para o 
Setor Agropecuário. Esse estudo, sintetizado em vinte vo-
lumes, concluiu serem necessárias mudanças estruturais 
no setor rural. “A melhoria de vida das maiorias rurais 
não pode prescindir da reformulação da estrutura fundi-
ária”. Apontou, também, a possibilidade de assentamento 
de, aproximadamente, 130 mil famílias em apenas seis mi-
crorregiões (Belato, 1981, p. 4-5; Boletim Sem Terra, n. 17, 
9.1.1982, p. 3-4).

Nesse clima tenso e polêmico, os acampados permane-
ceram em Porto Alegre durante dez dias. Não conseguiram, 
no entanto, qualquer avanço, a não ser a promessa de as-
sistência médica gratuita no Hospital de Ronda Alta. Dian-
te do desgaste físico e psicológico, o grupo decidiu retornar 
ao acampamento, consciente, porém, de que a luta ainda 
continuaria. A força para resistir vinha, em boa parte, do 
apoio recebido de várias entidades. Ao retornarem de Porto 
Alegre trouxeram em torno de seis toneladas de alimentos 
arrecadados pelas CEBs da Igreja Católica e pelos sindica-
tos dos trabalhadores gaúchos (Zero Hora, 18.12.1981). Um 
episódio triste marcou a volta para o acampamento: Raul 
Vargas, membro da comissão central, negou-se a retornar; 
desanimado, sentara-se na escada em frente à Igreja Ma-
triz e, chorando, dizia: “Eu não volto para Ronda Alta. Só 
com terra” (Zero Hora, 18.12.1981). Mesmo com a interven-
ção de outros acampados, não aceitou voltar e permaneceu 
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na capital com o filho pequeno, recém-operado, e a mulher 
(Jornal da Tarde, 18.12.1981; Zero Hora, 18.12.1981). 

No dia seguinte ao retorno da comitiva ao acampa-
mento, o governador Amaral de Sousa, esteve em Ronda 
Alta para inaugurar uma agência do Banrisul, ocasião em 
que ocorreram dois incidentes: a presença de aproxima-
damente oitenta acampados nesse ato, e o não compareci-
mento do padre Arnildo Fritzen, convidado para abençoar o 
prédio. O apoio de setores da população de Ronda Alta aos 
acampados deixou o governador irritado. Ao discursar, ele 
era aplaudido pelos correligionários enquanto os acampa-
dos cantavam o Hino da Reforma Agrária, A classe roceira 
e a classe operária. Em um rápido discurso, o governador 
atacou o trabalho da Igreja, afirmando: “[...] um grupo mi-
noritário procura envenenar o povo, despertar o ódio, pro-
cura enganar irmãos nossos de formação humana e cristã, 
que estão sendo instrumento de um grupo minoritário que 
está escondido, inclusive aqui em Ronda Alta, algumas pes-
soas que não tiveram coragem de vir aqui, eles são envene-
nadores [...]”. Continuando, disse que esse grupo minoritá-
rio mantinha vínculos internacionais: “[...] são ligados ao 
pensamento político que está fazendo a tragédia na Polônia” 
(Boletim Sem Terra, n. 17, 9.1.1982, p. 12). O governador 
apresentou-se como o anunciador do verdadeiro Evangelho, 
aquele do “amor, da compreensão e não o anti-evangelho de 
alguns que esquecem a mensagem de Cristo e que procu-
ram despertar o ódio e a violência” (Paróquia Nossa Senho-
ra dos Navegantes, 1982, p. 5-7).

Após esse incidente, parte da imprensa que defen-
dia as propostas do governo desencadeou uma agressiva 
campanha contra o padre Arnildo, pressionando-o a sair 
de Ronda Alta. Ao mesmo tempo, a polícia intensificou a 
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repressão no acampamento; as barreiras policiais ficaram 
mais rigorosas e todas as pessoas que transitavam pela 
ERS-324 eram obrigadas a se identificar. De outro modo, 
para permanecer no acampamento, era preciso autorização 
da polícia: “As informações recolhidas pelo policial da bar-
reira são passadas por rádio amador a uma central, onde se 
decide se a pessoa pode ou não ingressar no acampamento” 
(Boletim Sem Terra, n. 17, 9.1.1982, p. 12-13; Folha de S. 
Paulo, 26.12.1981).

Os acampados passaram o final daquele ano em clima 
de incerteza. Na noite de Natal, realizaram uma caminha-
da ao longo do acampamento com paradas para rememorar 
os momentos mais marcantes, entre os quais, destacaram: 
o enfrentamento com a polícia e o governo, a organização 
interna, a solidariedade das entidades e trabalhadores, a 
força e a esperança na conquista da terra. O ponto alto da 
celebração aconteceu quando foi relembrada a intervenção 
militar-federal. Naquele momento, todas as tochas que es-
tavam acesas foram apagadas, simbolizando a “escuridão 
vivida sob a intervenção do Curió” (Boletim Sem Terra,  
n. 17, p. 1). Em seguida, foram acesas tochas em número 
dobrado, simbolizando a vitória sobre as forças repressivas. 
A interpretação dos fatos cotidianos e a transformação em 
símbolos coletivos foram fundamentais para a sustentação 
do grupo e o enfrentamento das adversidades. Alguns inte-
lectuais tiveram um papel importante na interpretação dos 
acontecimentos à luz da Bíblia e da história. O trabalho de 
Dinarte Belato, professor da Unijuí, foi um deles. Ele rein-
terpretou o nascimento de Jesus Cristo a partir da Encruzi-
lhada Natalino, as migrações de agricultores sem-terra no 
Brasil, as contradições na estrutura fundiária, os expulsos 
pela construção de barragens, os índios, a falta de um lugar 
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para nascer. Mostrou que é dessas situações que nasce a 
vida e a solidariedade (Belato, 1981, p. 1-7).

O início de 1982 foi marcado por uma ação ainda mais 
dura da polícia, que, além dos 150 soldados já instalados, 
recebeu reforço de outros cinquenta. Alguns acampados 
queriam se deslocar para Porto Alegre a fim de participar 
de uma reunião e tiveram que sair, como diz Gelson Ce-
retta, escondidos “como se fôssemos trabalhar de diaristas 
para podermos passar por uma das quatro barreiras que 
existem cercando os barracos” (Zero Hora, 8.1.1982). Em 
Porto Alegre, denunciaram as arbitrariedades da polícia e a 
presença de agentes secretos, entre eles, “um tal de Mauri, 
que é moreno que está sempre por lá, chegou a aconselhar 
alguns colonos a invadir áreas de latifúndio dali perto. Sor-
te que nós percebemos qual era a jogada dele” (Zero Hora, 
8.1.1982; Folha de S. Paulo, 8.1.1982; O Estado de S. Paulo, 
8.1.1982).

No dia 14 de janeiro, Raul Vargas, com a família, des-
ligou-se oficialmente do Acampamento Natalino e optou pelo 
projeto do Incra em Lucas do Rio Verde. Esse acampado, que 
sempre mantivera uma posição muito firme nas audiências, 
defendendo a proposta de terra no estado, disse não mais 
aguentar a vida na Encruzilhada Natalino, porque o gover-
no não atendia às reivindicações dos sem-terra. Além disso, 
tinha o filho e a esposa doentes. Mas o motivo principal te-
ria sido o fato de ele ter chegado à conclusão de que “Não 
tem terra mesmo no Rio Grande do Sul para nós” (Zero Hora, 
15.1.1982). Para Etchichury et al. (2010, p. 29), Raul Vargas, 
líder da comissão central, foi objeto de chantagem dos agen-
tes secretos para que desistisse do acampamento. Para os 
acampados, uma das razões da saída de Raul Vargas era de 
que ele defendia a proposta de ocupação da Fazenda Annoni, 
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ideia não compartilhada pelos demais. A repercussão maior, 
no entanto, não foi sua saída, mas, sim, as declarações que 
fez na imprensa: 

[...] o problema é que realmente há algumas pessoas no acam-
pamento que possuem propriedade e que estão lá para ganhar 
mais terras. O próprio governador falou para nós, em Porto 
Alegre, que não dá terra porque há agricultores intrusos na 
Encruzilhada (Zero Hora, 15.1.1982).

Novas investidas da polícia e de setores  
da imprensa

Após as declarações de Raul Vargas, o jornal Folha 
da Tarde, de Porto Alegre, publicou vários artigos assina-
dos pelos jornalistas Rogério Mendelski e Hilário Honório, 
atacando a Igreja, sobretudo o padre Arnildo. No dia 16 de 
janeiro de 1982, Mendelski escreveu um artigo intitulado 
O pastor da desgraça, no qual acusava a existência de uma 
trama montada no acampamento por esquerdistas: 

[...] oito meses depois da grande encenação montada pela igre-
ja e por profissionais esquerdistas, numa esdrúxula simbiose 
ainda inexplicável do ponto de vista religioso, os pobres colonos 
estão descobrindo que jamais passaram de massa de manobra 
(Folha da Tarde, 16.1.1982). 

Para Mendelski, o acampamento somente subsistira 
em 1981 porque o padre Arnildo manipulara os colonos com 
a promessa de terra: 

O pe. Arnildo talvez não tenha o julgamento que merece dos 
homens livres e desalojados de compromissos ideológicos, mas 
a justiça divina irá julgá-lo pelo mal que já causou aos infelizes 
de Encruzilhada Natalino. E que deus tenha piedade deste seu 
pastor da desgraça (Folha da Tarde, 16.1.1982).



220    –    Telmo Marcon 

No dia 20 de janeiro, três acampados foram a Porto 
Alegre para denunciar à Comissão de Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa os atos de violência cometidos pela 
polícia no acampamento, bem como os métodos utilizados 
para recrutar as famílias para os projetos de colonização. 
Em nove pontos, eles sintetizaram os principais problemas: 
1) os policiais pressionavam as famílias a se transferirem 
para o acampamento Quero-Quero ou sair à bala; 2) pro-
punham às famílias passarem para o acampamento Quero-
-Quero sem compromisso de ir para Lucas do Rio Verde; 3) 
ofereciam um trator para quem se inscrevesse no projeto 
de colonização; 4) ofereciam dinheiro (Cr$ 600 mil) para 
quem saísse do acampamento; 5) o governo estaria arman-
do os acampados do Quero-Quero para ameaçar os do Na-
talino; 6) a queima do barraco quando a família retirava-se 
para o outro acampamento; 7) a ameaça de destruição da 
barraca da alimentação; 8) a limitação do tempo para visi-
ta aos acampados; 9) a pressão sofrida pelas pessoas que 
ficavam doentes no Acampamento Natalino e eram trata-
das no acampamento Quero-Quero, para que aceitassem ir 
para Lucas do Rio Verde (Zero Hora, 21.1.1982). O acam-
pamento Quero-Quero continuou existindo mesmo depois 
da transferência das famílias lá acampadas para o Mato 
Grosso. Os acampados denunciaram, ainda, que havia dez 
agentes do governo armados que permaneciam no local ali-
ciando as famílias para que cedessem às propostas do go-
verno. Nas barreiras, a polícia criava todo tipo de obstáculo 
para a passagem de alimentos. No dia 18 de janeiro, por 
exemplo, um carro da Cáritas de Passo Fundo, utilizado 
para o transporte de alimentos, foi multado em Cr$ 11 mil 
por ter um problema na sinaleira.
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As relações entre os acampados e a polícia foram fican-
do cada vez mais tensas, culminando, no dia 2 de fevereiro, 
com o incidente mais grave de toda a história do acampa-
mento. A Brigada Militar transferiu a parada de ônibus da 
esquina do Natalino (dentro do acampamento), que existia 
no local há mais de quarenta anos, para dois quilômetros 
adiante, em direção a Ronda Alta, dificultando o embarque 
dos acampados. Os policiais, no entanto, continuavam em-
barcando na antiga parada, fato que criou uma situação 
de revolta. No dia 2, às 17 horas, quatro acampados espe-
ravam a chegada do ônibus na antiga parada. Quando o 
ônibus parou, em torno de 25 policiais partiram para cima 
deles com cassetetes e bombas de gás lacrimogêneo. “Eles 
não olhavam em quem batiam, agrediram mulheres grávi-
das e crianças”. Desse confronto, cinco acampados ficaram 
gravemente feridos e outros com ferimentos leves, dois sol-
dados também sofreram ferimentos graves em consequên-
cia da explosão de bombas de gás em suas mãos (Zero Hora, 
4.2.1982; Diário da Manhã, 4.2.1982).

No dia seguinte, o Palácio do Piratini divulgou nota, 
dando a sua versão dos acontecimentos: “Devido à ação 
de elementos estranhos junto aos acampados ocorreu um 
incidente que por pouco não tomou graves proporções”  
(Zero Hora, 4.2.1982, p. 31). Segundo informações da nota, 
os acampados haviam formado barreiras para depredar o 
ônibus; por isso, a polícia do acampamento Quero-Quero 
foi chamada para tentar a “liberação da estrada através 
do diálogo, mas foram agredidos a pedradas” (Zero Hora, 
4.2.1982, p. 31). As bombas foram lançadas para que os co-
lonos se dispersassem e para dar segurança aos passagei-
ros do ônibus (Zero Hora, 4.2.1982, p. 31; Correio do Povo, 
5.2.1982).
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Quatro dias após o incidente, o jornalista Mendelski 
voltou a atacar a Igreja e o padre Arnildo. Em um artigo 
intitulado Fariseus em Ronda Alta, defendeu a ideia de que 
os colonos estariam sendo manipulados e “conduzidos para o 
exercício prático de uma exótica simbiose ideológica [...]. Ao 
melhor estilo repressivo, o pe. Arnildo e duas religiosas, po-
liciam o acampamento como mastins de campo de concentra-
ção”. Quando alguém quer sair do Natalino para ir ao Mato 
Grosso, dizia Mendelski, “tem que fugir à noite, quando a 
vigilância da patrulha religiosa diminui a dinâmica da sua 
ronda”. E concluía: “[...] o pe. Arnildo e suas duas religiosas 
parecem estar a serviço não de Deus, mas dos cavaleiros do 
apocalipse, fantasiados de fariseus. E com maus pensamen-
tos” (Folha da Tarde, 6.2.1982, p. 4). O ataque à Igreja tor-
nou-se uma constante nos discursos. No dia 10 de fevereiro, 
o general José Apolônio da Fontoura Rodrigues Neto, che-
fe do Estado-Maior do III Exército, afirmou que setores da 
Igreja estavam envolvidos em questões políticas. Em relação 
a Ronda Alta, ele atribuiu à Igreja a resistência dos colonos 
em aceitar a proposta do Incra (Zero Hora, 11.2.1982, p. 29).

A campanha de difamação desencadeada contra os 
acampados e o trabalho da Igreja não se restringiu aos arti-
gos publicados no jornal Folha da Tarde. Esses artigos foram 
reproduzidos em fotocópia e espalhados pelas ruas da cidade 
de Ronda Alta, especialmente na quadra em que se localiza-
va a casa paroquial, e também nas cidades próximas. No dia 
23 de fevereiro, dia da Romaria da Terra no acampamento, 
a rua em frente à casa paroquial amanheceu cheia de cópias 
dos artigos de Mendelski, calculadas em mais de 20 mil.

Diante das insistentes acusações aos religiosos e da 
pressão para a transferência do padre Arnildo, assim como 
das ameaças de enquadramento na Lei de Segurança Na-
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cional e na Lei dos Estrangeiros, ainda em cogitação, as co-
munidades rurais da paróquia de Ronda Alta organizaram 
uma manifestação de apoio aos religiosos e aos acampados, 
no dia 15 de fevereiro. Participaram dela em torno de 7 mil 
pessoas, que transformaram o encontro em um momento 
de apoio, mas, também, de protesto contra a posição do 
governo e dos órgãos de repressão, exigindo solução para 
o problema dos acampados bem como a permanência dos 
religiosos em Ronda Alta. Após a manifestação, foi elabo-
rado um documento intitulado: O povo se ergue em defesa 
da verdade. No final da manifestação, foi designada uma 
comitiva de 39 pessoas, uma de cada comunidade rural da 
paróquia, para ir a Porto Alegre entregar ao governador, à 
CNBB e a outras entidades um abaixo-assinado com 8.400 
assinaturas, denunciando “as mentiras contra o pe. Arnildo 
como forma de desviar os problemas reais” (O Estado de S. 
Paulo, 18.2.1982, p. 13; Boletim Sem Terra, 2.4.1982, p. 7).

Enquanto isso, no acampamento, eram ultimados os 
preparativos para a 5ª Romaria da Terra33 no estado, coor-
denada pela CPT/RS. Na ocasião, o jornal Folha da Tarde 
publicou dois artigos, criticando os padres e anunciando a 
agitação para o dia 23, data da romaria. Um artigo do jor-
nalista Mendelski, intitulado A síndrome do messianismo, 
dizia que “alguns religiosos querem um conflito e precisam 
de cadáveres para a explosão que pacientemente preparam 
há quase doze meses”. No artigo, o jornalista argumenta 
que o padre Arnildo estaria possuído pela síndrome do mes-
sianismo, levando-o a pensar ser o novo Antônio Conselhei-

33 A Romaria da Terra é realizada anualmente no Rio Grande do Sul, desde 1977, 
sendo coordenada pela Pastoral da Terra. Ela acontece em locais diferentes, 
sempre onde existem situações de tensão social envolvendo a luta pela terra, 
tanto no meio rural quanto urbano, ou também em locais históricos de luta pela 
terra. 
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ro ou um Jin Jones, “sacrificando gente inocente. Só que 
Ronda Alta não é Canudos nem a Guiné” (Folha da Tarde, 
16.2.1982). Outro artigo, do jornalista Hilário Honório, in-
titulado Agitação em Ronda Alta, concentrou-se em criticar 
os religiosos e a Romaria da Terra, definindo-a como um 
momento “para agitar ainda mais”. 

No dia 18 de fevereiro, esse jornalista publicou mais 
um artigo, no qual retomava as acusações, insinuando ha-
ver no acampamento “um movimento de guerrilha rural em 
andamento” (Folha da Tarde, 18.2.1982, p. 8). Esse foi o am-
biente que precedeu a realização da Romaria da Terra, que 
tinha cinco pontos básicos para reflexão: o problema da ter-
ra, a vida dos operários na cidade, o êxodo rural, o problema 
das barragens e a política agrícola.

A esperada notícia da terra: Nova Ronda Alta

A dinâmica da romaria incluía uma caminhada, com 
paradas para reflexão sobre as estações da via-sacra (a 
partir dos cinco problemas escolhidos), uma tribuna livre 
e, ao final, uma missa. Participaram do evento cerca de 
30 mil pessoas, provenientes de vários estados. A grande 
novidade, para os acampados, foi o anúncio da aquisição 
de uma área de terra, próxima ao Acampamento Natalino, 
que serviria como um espaço provisório para o movimento 
continuar, longe da repressão policial. Isso porque, diante 
das más condições de vida no acampamento e da crescente 
repressão, muitas famílias estavam optando por Lucas do 
Rio Verde. Segundo informações do capitão Cláudio Carva-
lho, coordenador do acampamento Quero-Quero, entre os 
dias 5 e 15 de fevereiro de 1982, 61 famílias haviam saí-
do do Natalino; dessas, 44 haviam optado pela proposta de 
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colonização do Incra, e dezessete optado por emprego nas 
estações experimentais (Diário da Manhã, 16.2.1982).

Os acampados haviam formalizado um pedido aos bis-
pos do Brasil, reunidos em Itaici (de 9 a 18 de fevereiro), 
para que a Igreja adquirisse uma área de terra que servisse 
de assentamento provisório. No final do encontro em Itaici, 
os bispos publicaram um documento relativo aos conflitos 
fundiários no Brasil, no qual destacaram os dois principais: 
o caso dos treze posseiros e dos dois padres franceses em São 
Geraldo do Araguaia, e o caso de Ronda Alta. Em relação aos 
acampados na Encruzilhada Natalino, a nota dizia que: 

[...] sua aspiração é ter um pedaço de terra própria para traba-
lhar no Estado do Rio Grande do Sul. Para isso, organizaram-
-se pacificamente, buscando, na fé, força para lutar por seus 
direitos. Acampados há mais de um ano, em condições precarís-
simas, vêm sofrendo pressões e ameaças para aceitar terras em 
Mato Grosso e desistir de seus propósitos (CNBB, 1982b, p. 7).

A notícia da aquisição de uma área provisória foi re-
cebida como uma vitória pelos acampados. A proposta da 
CNBB-Regional Sul/3 era de realizar uma campanha na-
cional para arrecadar os recursos necessários para a aqui-
sição de uma área com aproximadamente 100 hectares. A 
área adquirida localizava-se a 12 km de Ronda Alta, apro-
ximadamente a 30 km do acampamento, e pertencia a três 
proprietários: Alexandre Pressotto, Antônio Colombo e 
Cláudio Casarim. 

Casarim assessorou juridicamente os acampados e 
dispôs-se a adquirir, em seu nome, as outras duas áreas 
sem revelar seu destino final, temendo que, se a finalida-
de se tornasse pública, seus proprietários não aceitassem a 
transação. Dessa forma, ele adquiriu as outras duas áreas 
e, posteriormente, transferiu-as para a Cáritas Diocesana 
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de Passo Fundo (Zero Hora, 12.3.1982; O Estado de S. Pau-
lo, 14.3.1982; Jornal da Tarde, 13.3.1982; Jornal do Bra-
sil, 13.3.1982). Uma das exigências dos bispos era de que o 
trabalho fosse organizado de forma cooperativa, contando, 
para tanto, com a assessoria técnica da Universidade do 
Vale dos Sinos. A área com 108 ha custou Cr$ 26.500.000,00 
(em torno de U$ 200 mil), a ser paga com uma entrada e 
mais três prestações. A transação foi rápida e, em menos de 
vinte dias, os acampados estavam sendo transferidos para 
a área, denominada de Nova Ronda Alta. A transferência 
representou um alívio para todos. O jornalista Mendelski, 
radical defensor das propostas do governo, ponderou seu 
discurso e em um artigo publicado no jornal Folha da Tar-
de, em 26 de fevereiro, escreveu: 

[...] a Igreja assim, dá o melhor exemplo prático possível para 
um caso trágico e profundamente comovedor [...]. Depois de 12 
meses de sofrimento, de momentos de tensão e de apreensão, 
surge uma proposta da própria Igreja para o assentamento dos 
colonos de Ronda Alta que merece o reconhecimento de todas 
as pessoas de bom senso (Jornal do Brasil, 13.3.1982).

No dia 12 de março, data prevista para o início da trans-
ferência, o acampamento amanheceu cheio de panfletos que 
aconselhavam os acampados a não acreditarem nas promes-
sas da Igreja. Segundo Miguel da Rocha Lopes, acampado, 
pela manhã bem cedo, passara pelo acampamento “um Fiat 
com placa de São Paulo, de onde dois homens jogavam pan-
fletos. Os papéis criticavam a compra da terra pela Igreja e 
ofereciam, novamente, o reassentamento no projeto Lucas 
do Rio Verde” (Jornal do Brasil, 13.3.1982). 

A transferência iniciou no dia 12 de março com outro 
incidente: os acampados contavam, para o deslocamento, 
com o apoio de quatro caminhões da Prefeitura Municipal 
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de Ronda Alta e um de propriedade particular. A polícia, no 
entanto, somente permitiu a entrada do caminhão particu-
lar, bloqueando os quatro da prefeitura. Os acampados, en-
tão, carregaram a cruz no caminhão; algumas pessoas tam-
bém embarcaram nesse caminhão, e as demais seguiram à 
pé. Quando chegaram na barreira, a polícia tentou impedir 
a passagem: “Os brigadianos, a princípio, quiseram impe-
dir a saída alegando que é proibido carregar pessoas em 
caminhões abertos, mas depois concordaram, abrindo uma 
exceção” (O Estado de S. Paulo, 13.3.1982). 

Em Nova Ronda Alta, os acampados reconstruíram 
seus barracos e organizaram-se em sete grandes núcleos 
(de 23 a 32 famílias cada), totalizando 207 famílias. A área 
de terra, de ótima qualidade, é banhada, em grande parte, 
pela barragem do Rio Passo Fundo, facilitando a irrigação 
e a pesca (CNBB Regional Sul/3, 1982, p. 2). A organização 
política deu-se em duas grandes frentes: organização inter-
na e continuidade da pressão externa, condição para uma 
solução definitiva. Longe da repressão policial, os acampa-
dos criaram um sistema próprio de segurança, com uma 
barreira na entrada do local, que objetivava identificar as 
pessoas e, dessa forma, evitar a entrada de agentes secre-
tos. Assim que os acampados saíram do Natalino, a polícia 
queimou tudo: os barracos, a madeira, as lonas de plástico 
e o capim. Além disso, com auxílio de tratores, abriram va-
las profundas no barranco em que estavam os barracos. Os 
policiais destruíram uma cruz que havia sido deixada no 
local pelos acampados como “marco de lembrança e sinal de 
luta” (Boletim Sem Terra, n. 20, 26.4.1982, p. 3). Realizou-
-se, dessa forma, a promessa de se queimar tudo quando 
o acampamento deixasse de existir, conforme anunciado 
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para o general Newton Cruz. Etchichury et al. sintetizam 
esse desfecho: 

Em 1982, a Igreja Católica comprou uma área no interior de 
Ronda Alta e transferiu para lá as últimas 320 famílias acampa-
das na Natalino. Era o fim do acampamento. Toninho do INCRA 
havia cumprido sua missão. Tirou fotos das últimas barracas 
ardendo pelo fogo e as enviou ao general Newton Cruz, como 
havia prometido durante o churrasco em Brasília (2010, p. 33). 

Mesmo não se constituindo em nenhuma vitória ao 
governo, visto que a alternativa provisória foi proposta pela 
Igreja, os órgãos de repressão se consideraram vitoriosos. As 
táticas utilizadas para dividir os acampados, as farsas mon-
tadas para idealizar os projetos de colonização e os meca-
nismos de repressão revelam um conjunto de práticas nada 
edificante do ponto de vista político e ético tanto ao governo 
estadual quanto ao federal. Ao contrário, revelam que as 
decisões foram muito mais maquiavélicas do que políticas. 

O mais grave é que a polícia tentou agir, também, em 
Nova Ronda Alta. Segundo os acampados, no início do mês 
de abril, aproximadamente vinte policiais “amanheceram 
acampados na ilha do Butiá, a trezentos metros do acam-
pamento de Nova Ronda Alta. Eles passaram dois dias ob-
servando toda a movimentação no acampamento por meio 
de binóculos, além de terem feito algumas tentativas frus-
tradas de abordar, com barcas, as terras de Nova Ronda 
Alta” (Boletim Sem Terra, n. 21, 10.5.1982, p. 3). Alguns 
policiais foram reconhecidos pelos acampados como sendo 
os mesmos agentes que tinham trabalhado com o major 
Curió. A mobilização da polícia teria sido motivada por bo-
atos de que os acampados ocupariam a Fazenda Santa Rita, 
propriedade de italianos, próxima de Nova Ronda Alta, na 
outra margem da barragem. A referida fazenda ficara sob 
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proteção policial desde 1978, quando os colonos expulsos 
de Nonoai ameaçaram ocupá-la. Uma segunda investida 
da polícia em Nova Ronda Alta ocorreu no final de abril de 
1982, quando “duas viaturas da Brigada Militar de Passo 
Fundo, com cerca de vinte policiais, tentaram passar por 
uma barreira montada pelos colonos à entrada do acampa-
mento” (Boletim Sem Terra, n. 21, 10.5.1982, p. 3). Diante 
da resistência dos acampados, os policiais retrocederam.

A luta por terra no estado continuou, e ganhou mais 
força após o relatório elaborado pela CPT/MT (1982) sobre 
o projeto Lucas do Rio Verde, divulgado no mês de junho. O 
relatório, enviado aos acampados da Nova Ronda Alta, des-
mitificou as informações veiculadas por parte da imprensa 
sobre o sucesso do projeto. Segundo o documento, entre to-
dos os projetos de colonização no Mato Grosso, públicos e 
privados, o de Lucas do Rio Verde era o mais difícil e cala-
mitoso. Nem todas as famílias tinham conseguido construir 
suas casas, e ainda permaneciam em barracas de lona de 
plástico, algumas delas localizadas até a 80 km da BR-163, 
ou seja, completamente abandonadas, especialmente, em 
épocas de chuva. 

A terra de cerrado era de baixa qualidade produtiva. 
Os próprios fazendeiros, com altos investimentos, não con-
seguiam produzir. Os colonos que haviam conseguido plan-
tar os dois hectares preparados pelo Incra colheram apenas 
a semente; outros, nem isso. O milho cresceu um pouco, “deu 
pendão, mas a espiga que é bom, nenhuma” (CPT/MT, 1982, 
p. 1-2). Oito meses após a chegada, algumas famílias ainda 
não haviam colhido nada e sobreviviam com a ajuda men-
sal de Cr$ 8 mil para comprar tudo; muitos necessitavam 
deslocar-se até 70 km para comprar alimentos, às vezes, ca-
minhando a pé (CPT/MT, 1982). O projeto continuou sob o 
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controle do Conselho de Segurança Nacional, que manteve 
“severa fiscalização sobre os colonos, a fim de impedir que 
saíssem da área”. Como parte desse esquema, a assistência 
religiosa era dada por um capelão militar do Exército de 
Corumbá, distante mais de mil quilômetros do local, que se 
deslocava sistematicamente a Lucas do Rio Verde (Castro, 
1987, p. 30).

Uma comissão, composta por sindicalistas e membros 
da CPT do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, visitou 
o projeto em agosto de 1982, e confirmou o isolamento das 
famílias, a frustração da primeira safra e o endividamento 
dos colonos com o Banco do Brasil. Na avaliação da comi-
tiva, os colonos haviam contratado a preço altíssimo um 
empreiteiro, conhecido como Betinho, para arar a terra com 
máquinas. Somente para destocar, amontoar as madeiras, 
comprar insumos e arar a terra, eles haviam gasto, em mé-
dia, Cr$ 1.445.000,00; para a colheita, estavam pleiteando 
outro financiamento de Cr$ 700 mil. Segundo cálculos, es-
ses valores somados seriam suficientes para a aquisição de 
uma área de terra, em torno de 22 ha, a preço de mercado, 
para cada família no Rio Grande do Sul (Boletim Sem Ter-
ra, n. 27, set. 1982, p. 2-4).

No mês de outubro, o jornalista Mendelski fez um 
balanço do projeto de colonização, elogiando o sucesso do 
empreendimento. Apoiando-se em depoimentos de colonos, 
especialmente de Raul Vargas, traçou um quadro extrema-
mente positivo. Citando o próprio Raul, afirmou: “a terra é 
a mesma do sul. É terra vermelha e não areia como diziam 
na Encruzilhada. Posso dizer que tudo era conversa” (Cor-
reio do Povo, 31.10.1982). 

Como entender avaliações tão contraditórias do mes-
mo projeto? É necessário ter presente o tratamento dife-
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renciado que foi dado aos assentados, sobretudo aos ex-
-membros da comissão central do Acampamento Natalino 
que optaram por Lucas do Rio Verde. Segundo a avaliação 
da comitiva, o único grupo de colonos que não contratou os 
serviços do Betinho foi o de Saul Marchiori, ex-membro da 
comissão central do Natalino. Também alguns colonos que 
tinham mais recursos e haviam conseguido os melhores lo-
tes de terra, tendo prosperado. A maioria, porém, fracassou 
(Boletim Sem Terra, n. 27, set. 1982, p. 3).

Muitos desses agricultores, diante das dificuldades, 
venderam seus lotes e retornaram para o Sul ou seguiram 
adiante. Segundo o relatório da CPT/MT, até junho de 1982, 
quinze famílias já tinham abandonado o projeto. Outro re-
latório de avaliação dos projetos de colonização em Mato 
Grosso revelou que, no mês de agosto de 1983, ou seja, 22 
meses após a chegada das 170 famílias do Acampamen-
to Natalino, somente dezoito ainda continuavam, ou seja, 
10,58% do total. As terras das famílias que abandonaram 
o projeto ficaram nas mãos do executor do Incra, de gri-
leiros e de assentados mais capitalizados. Após o abando-
no das terras pelos ex-acampados do Natalino, elas foram 
vendidas pelo executor do Incra indiscriminadamente para 
latifundiários da região (Castro, 1987, p. 30-31). Muitas 
famílias ficaram sem recursos, inclusive para retornar ao 
Rio Grande do Sul. Segundo informações do Boletim Sem 
Terra “[...] os que querem sair estão escrevendo aos pa-
rentes pedindo ajuda para poder voltar” (n. 23, jun. 1982,  
p. 3). Por isso, escreviam para os acampados de Nova Ron-
da Alta, pedindo que resistissem até a conquista da terra 
no próprio estado. 

Enquanto os acampados pressionavam o governo por 
uma solução no Rio Grande do Sul, também continuaram 
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mobilizados na busca por apoio de entidades e organiza-
ções da sociedade civil. Assim, programaram uma grande 
manifestação para o dia 25 de julho, Dia do Agricultor, e 
outra para o dia 31 de agosto, aniversário da retirada da 
coordenadoria (major Curió) do acampamento. Na oportu-
nidade, representantes de várias igrejas divulgaram uma 
nota, analisando a situação fundiária do país, destacan-
do, especialmente, a condenação dos treze posseiros e dos 
dois padres franceses na região do Araguaia. Reafirmavam, 
também, o apoio aos acampados do Natalino até a conquis-
ta definitiva da terra e a realização da reforma agrária 
(Padres, religiosos e agentes de pastoral..., 1982, p. 1-4). 
No mês de agosto, o governo do estado, por intermédio do 
secretário da Agricultura, visitou pela primeira vez Nova 
Ronda Alta, mas voltou a apresentar as mesmas propostas.

Sem alternativas concretas de assentamento definiti-
vo, os acampados iniciaram, no mês de setembro, o plantio 
das culturas de verão. Cada família dispunha de uma pe-
quena área, próxima ao barraco, para cultivar verduras. As 
decisões sobre o horto comunitário, com o trabalho coletivo, 
foram tomadas em assembleia geral. Quanto à lavoura em 
Nova Ronda Alta, foram plantados 25 ha com culturas de 
inverno e, após a colheita, planejou-se plantar soja. Além 
disso, foram plantados 2 hectares de alho, 40 hectares de 
milho consorciado com feijão, 10 hectares de arroz e 2 hecta-
res de amendoim. Os agricultores decidiram que a primei-
ra produção de rabanete seria doada para a comunidade 
operária de Cachoerinha, próxima a Porto Alegre, por ter 
sido uma das que mais contribuiu com o movimento na En-
cruzilhada Natalino. Decidiram, também, em assembleia, 
mandar uma amostra de rabanete ao secretário da Agri-
cultura como prova de que os colonos “não são preguiçosos” 
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e que precisavam somente de terra para cultivar (Boletim 
Sem Terra, n. 26, ago. 1982, p. 2-3). A primeira colheita 
superou as expectativas. Foram colhidas 1.500 sacas de mi-
lho, vinte sacas de arroz, 350 sacas de batata inglesa, em 
torno de mil quilos de rabanete, duzentas caixas de couve-
-manteiga, além de 150 sacas de feijão e cem sacas de soja. 
A produção coletiva ficou prejudicada pela longa estiagem, 
mas, mesmo assim, foi expressiva, pois, além desses dados 
coletivos, as colheitas particulares, não foram computadas 
(Zero Hora, 4.7.1983, p. 30-31).

Rumo ao assentamento definitivo

No segundo semestre de 1982, a atividade política dos 
acampados concentrou-se na discussão do processo eleito-
ral para governador, marcado para o dia 15 de novembro. 
Os acampados discutiram com todos os candidatos à su-
cessão de Amaral de Souza a proposta de assentamento no 
estado. Todos se comprometeram a encaminhar uma solu-
ção assim que assumissem o governo, em janeiro de 1983. 
O candidato do PDS, Jair Soares, saiu vencedor nas urnas. 
O prazo que ele havia dado era até maio de 1983. Segundo 
o Boletim Sem Terra, Jair Soares passou a sofrer pressões 
do governo federal para não resolver a questão: “[...] o SNI 
e os amigos do Curió ficaram contrariados com a decisão do 
novo governador” (Boletim Sem Terra, n. 32, set. 1983, p. 8).

Tomada a decisão de que os acampados seriam assen-
tados no estado, foram definidos dois critérios básicos para 
a escolha das áreas: terras na região e áreas superiores a 
mil hectares para que as famílias se mantivessem próxi-
mas. Observando esses dois critérios, o Diário Oficial do 
Estado do Rio Grande do Sul lançou um edital no dia 1º 
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de julho de 1983 para a compra de terras. Foram apresen-
tadas onze cartas-propostas, mas nenhuma delas preen-
cheu os critérios definidos. Em razão disso, foi publicado 
um novo edital (Correio do Povo, 23.9.1983). A área que o 
governo do estado deveria adquirir tinha de ser suficiente 
para assentar as 170 famílias de acampados que estavam 
provisoriamente em Nova Ronda Alta, mais trinta famílias 
que permaneceram acampadas no Quero-Quero e que se 
negaram a ir para o projeto Lucas do Rio Verde.

A solução chegou no final de setembro de 1983, quan-
do o governo estadual adquiriu 1.870 ha de terra para as-
sentar as famílias. Os lotes deveriam ser pagos em 15 anos, 
com três anos de carência. A maior área foi a do Salto do 
Jacuí, em Cruz Alta, com 1.374 ha; outra em Palmeira das 
Missões, com 140 ha; mais duas em Ronda Alta, uma com 
187 ha e a outra com 167 ha. Além dessas, foram incluídos 
os 108 ha de Nova Ronda Alta (Boletim Sem Terra, n. 33, 
nov. 1983, p. 8). Conforme o relatório da CPT/RS, em Salto 
do Jacuí foram assentadas 103 famílias no dia 3 de outubro 
de 1983; quinze, em Nossa Senhora da Conquista; dezes-
seis, em Vitória da União, e mais dez famílias permanece-
ram em Nova Ronda Alta. Outras vinte famílias consegui-
ram os recursos e adquiriram terras nos atuais municípios 
de Trindade, Três Palmeiras e Ronda Alta. No total foram 
assentadas 164 famílias.

Os acampados da Encruzilhada Natalino resistiram 
por mais de mil dias e tiveram um desfecho relativamente 
positivo para aqueles que reivindicavam terras no estado. 
Resistindo a todas as formas de repressão e tentativas de 
divisão interna, o movimento constituiu-se um marco histó-
rico na retomada pela reforma agrária no estado e no país. 
O próprio major Curió reconheceu, em entrevista concedida 
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em 1983, quando era deputado federal pelo PDS do Pará, 
que o movimento do Natalino foi uma das mais difíceis pa-
radas da sua vida: “[...] eu me lembro com muita satisfação 
porque foi uma experiência muito grande para mim. Foi 
uma parada difícil, mas resolvi, democraticamente e com 
diálogo porque eu não empreguei a força contra os colonos. 
Eu tinha a força na mão” (Boletim Sem Terra, n. 33, nov. 
1983, p. 15, entrevista). A partir dessa avaliação do major 
Curió, seria pertinente discutir o conceito de diálogo e de 
democracia. Essa avaliação não tem nada em comum com 
a avaliação dos acampados e das entidades que viveram de 
perto a repressão imposta pelos interventores federais sob 
seu comando.

 



Posfácio

Padre Arnildo Afonso Fritzen*

O movimento social e o desenvolvimento 
humano

S
ou um dos privilegiados em estar presente e poder 
atuar no meio popular durante boa parte do período 
da ditadura militar no Brasil. 

Nos anos 1960, a violência era tamanha que não se po-
dia nem pensar em uma organização popular como reação  
ao regime. A perseguição, a tortura e a morte de lideranças 
sindicais, políticos e religiosos foi terrível. Nos anos 1970, 
embora com muita dureza, as reações populares começaram 
a pipocar em diversas regiões do país. Além disso, as comu-
nidades eclesiais de base (CEBs) começaram uma prática 
nova, de mobilizar os pobres a partir de sua fé, especial-
mente no Centro-Oeste, Nordeste e Norte do país. Tendo a 

* É graduado em Filosofia e Teologia. Até início de 1976 atuou no Seminário Nos-
sa Senhora de Fátima, em Erechim, na formação. Desde então, atua na Diocese 
de Passo Fundo, de modo particular na paróquia do município de Ronda Alta/
RS, na qual desenvolveu inúmeros trabalhos com movimentos sociais, especial-
mente ligados à reforma agrária, com destaque para o Acampamento Natalino.
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Palavra de Deus como luz, puderam ajudar os oprimidos a 
se erguerem, manifestarem sua voz e buscarem juntos as 
mudanças da sociedade. Na área sindical, boas lideranças 
aprofundaram a reflexão sobre a realidade brasileira e a 
situação dos trabalhadores. Na Igreja, a Palavra de Deus 
despertou para a necessidade de mudanças no País, apon-
tando para o caminho da unificação das forças populares. 

Experiências de lutas populares surgiram em todas 
as regiões do país. Dentro desse processo é que nós, aqui 
no Sul, mobilizamos familiares de pequenos agricultores 
que haviam sido expulsos em decorrência da demarcação 
de áreas indígenas de Nonoai e Planalto.

Nucleação dos expulsos das áreas de 
Nonoai e Planalto/RS

A reflexão bíblica de Êxodo 3,7-10, texto inspirador 
da organização, deu início à nucleação dos expulsos de suas 
terras em três municípios. Foram eles: Planalto, Nonoai e 
Três Palmeiras (Ronda Alta). Em assembleia, essas pesso-
as optaram por forçar o governador do estado, Amaral de 
Sousa, a assumir a causa e assentá-los em terras onde pu-
dessem viver dignamente. Para encaminhar a pressão so-
bre o governo estadual, escolheu-se uma comissão em cada 
núcleo dos três municípios citados. 

A primeira tentativa de buscar uma solução de forma 
organizada já esbarrou na prática opressora do governo da 
época. A estratégia adotada consistiu em desmerecer a orga-
nização e fazê-los voltar para casa, aguardando passivamen-
te que as autoridades resolvessem os problemas. Na volta de 
Porto Alegre, as lideranças informaram o povo dos núcleos 
e fizeram uma avaliação da experiência realizada. A grande 
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descoberta foi a de que a solução estava em suas mãos e não 
nas mãos das autoridades. Começou aí um grande aprendi-
zado: o governador não tinha os interesses dos oprimidos e 
defendia os interesses dos latifundiários. Descobriram, tam-
bém, que ele não iria encontrar uma solução para os peque-
nos agricultores em trinta dias, como havia prometido. 

Nesse contexto, surgiu a necessidade de encaminhar 
nossos próximos passos. Após discussões, encontrou-se um 
encaminhamento para aguardar o cumprimento do prazo 
de trinta dias que o governador havia dado e, em seguida, 
ocupar uma área. As lideranças de cada município, atentas 
até vencer o prazo, encaminharam silenciosamente uma 
ocupação que aconteceu na noite de 6 para 7 de setembro 
de 1979, na fazenda Macalli, área do Estado arrendada à 
empresa de Sementes Macalli. 

A ocupação da Macalli foi relativamente tranquila, já 
que aconteceu durante a madrugada, de forma inesperada 
para as autoridades. Diante da necessidade imediata dos 
acampados, começou-se a organização de grupos para os 
serviços necessários para o bem de todos. Essa prática or-
ganizativa foi capacitando muitas lideranças e fez crescer 
todos os acampados. Em pouco tempo, tinha-se dez equipes 
de serviço, além da comissão de negociação com o governo 
do estado para forçar soluções aos acampados. Nos primei-
ros dias, sem perigo à vista, foi possível realizar celebra-
ções religiosas, que em muito fortaleceram a mística para 
enfrentar tudo o que viria pela frente.

Diante da iminência de um confronto com a Briga-
da Militar, discutiu-se, em grupos e plenário, estratégias 
para o enfrentamento. Foi então que as mulheres tomaram 
a frente e decidiram fazer um cerco ao acampamento para 
não permitir a entrada dos soldados. Nasceu, assim, a or-
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ganização das mulheres do campo, visando defender seus 
interesses e de suas famílias. De fato, quando a Brigada 
Militar chegou ao local com um grande efetivo para despe-
jar os sem-terra, as mulheres, de forma organizada, desa-
fiaram os soldados a passarem sobre seus corpos e os das 
crianças, para somente depois baterem em seus maridos. 
Essa postura travou o avanço das tropas. A partir daquele 
momento, foi possível negociar com o governador do estado. 
Esse foi o primeiro passo para liberar a área para o assen-
tamento daquelas famílias. 

Fazenda Brilhante

O aprendizado dessa primeira etapa transformou a 
vida das pessoas e impulsionou o crescimento organizativo 
do povo do acampamento. A luta mostrou que aquelas pes-
soas eram capazes, pensavam e sabiam agir, tendo uma for-
ça tão grande que poderiam mover até mesmo organismos 
opressores. Essa lição foi levada adiante para organizar os 
demais expulsos da área indígena, a tal ponto que, nos dias 
25, 26 e 27 de setembro de 1979, eles conseguiram ocupar a 
área lindeira da Macalli, chamada Brilhante. Essa também 
era uma área do Estado, cedida a uma empresa privada. 

A segunda ocupação já foi vista pelo regime do Estado 
como algo perigoso. Já duvidavam que se tratasse somente 
de agricultores expulsos das áreas indígenas. Diante dis-
so, a repressão endureceu, muitos foram maltratados, e foi 
necessária uma melhor organização de serviços internos, 
com mais equipes e com formação para entender o porquê 
da luta e descobrir a força que o povo organizado tem. Na 
ocasião, se envolveram os pequenos agricultores e o povo da 
cidade para a partilha de comida e roupas. 
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Novamente, as mulheres organizadas cercaram as 
máquinas colheitadeiras dos proprietários das terras para 
que os acampados pudessem colher o milho e a soja que es-
tavam maduros. Isso forçou a negociação, eles conseguiram 
que a metade do milho (500 ha) ficasse para as famílias, e 
a soja para o arrendatário, senhor Ari Dalmolin, na épo-
ca presidente da Fecotrigo/RS. Essa vitória encaminhou a 
conquista da terra, pois o processo do aprendizado, avalia-
do, incentivou os próximos passos da negociação. Não res-
tou ao governo do estado outra saída, a não ser repartir a 
terra e assentar em torno de cem famílias nessa área. 

Encruzilhada Natalino, a luta continua

A avaliação das lideranças e dos acampados nos seus 
grupos encaminhou a busca por outros remanescentes da 
área indígena. Aos poucos, surgiram também novas famí-
lias de pequenos agricultores da região de Ronda Alta. A so-
lidariedade e o apoio da CPT e da Igreja Católica de Ronda 
Alta foram fundamentais. Essa atuação da Igreja foi um lu-
zeiro para outras comunidades e também um chamamento 
para a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil.

Com lideranças experientes e apoios diversos, foi pos-
sível organizar o acampamento da Encruzilhada Natali-
no, que se tornou o grande centro de resistência ao poder 
opressor da ditadura militar. De 8 de dezembro de 1980 
a fins de maio de 1981, chegaram a 600 famílias na beira 
da estrada reivindicando terras. O grupo era formado por 
remanescentes das áreas indígenas e outros tantos já orga-
nizados pelo trabalho da CPT e da Igreja. Foi dado, assim, 
o segundo passo para a luta e o nascimento do Movimento 
dos Sem Terra. 
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Diante da força dos acampados, a repressão cercou 
o acampamento e a tortura psicológica aconteceu no dia a 
dia. Com as experiências já adquiridas, a organização foi 
ampliada e a formação intensificada. A repressão cresceu 
muito, pois o governo federal interveio no acampamento 
com toda uma força militar, coordenada por Curió, expert 
em segurança nacional. Ele veio para destruir a organiza-
ção e seus apoiadores, visando acabar definitivamente com 
o acampamento. Para resistir à tirania, o planejamento 
precisava ser melhor a cada dia, com organização interna e 
mais apoios externos. 

A Encruzilhada Natalino, pela dureza da repressão, 
atraiu apoio da Igreja Católica do Rio Grande do Sul, de 
Santa Catarina e do Paraná, além de luteranos do Brasil e 
de algumas regiões da Alemanha. Estiveram ao lado, tam-
bém, sindicalistas e representantes de movimentos sociais 
urbanos. Enfim, o espaço tornou-se um centro de resistên-
cia à ditadura militar, no campo. Ao mesmo tempo, no ABC 
paulista a resistência também crescia entre os metalúrgicos.

O Natalino tornou-se uma vertente na qual campo e 
cidade saciavam sua sede de liberdade, de justiça, e pratica-
vam a solidariedade, ajudando a manter os acampamentos. 
As igrejas tiveram um avanço qualitativo de no mínimo 30 
anos na vivência do projeto de Deus. Pode-se visualizar uma 
prática condizente com a postura de Deus, que se encarnou 
entre os mais sofridos, gerando o clamor pela terra, pelo pão, 
pela justiça e pela dignidade para todos os oprimidos. 

O Natalino foi o divisor de águas para a sociedade 
como um todo. Os sindicatos de trabalhadores rurais se 
posicionaram uns a favor e outros contra. As igrejas pre-
cisaram se posicionar. E assim foi com toda a sociedade. 
Igualmente, as pessoas envolvidas cresceram na compreen-
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são da realidade e as entidades de classe foram chamadas 
a dizer se de fato defendiam os trabalhadores. Tornou-se 
para a história um “marco”. O debate público da realidade 
do acampamento e da atuação do regime militar foi eferves-
cendo uma consciência e uma cultura de mudança na socie-
dade. A ditadura militar já tinha massacrado tanta gente, 
que os gritos de dor se juntavam às lutas dos metalúrgicos 
de São Paulo e, aqui, aos lutadores pela terra. E assim, com 
a força dos jovens estudantes, o ecoar do “Diretas já!” to-
mou conta de todo o país.

Na dureza da luta, forjaram-se lideranças, aprendeu-
-se a prática da solidariedade, e construiu-se união entre 
o campo e a cidade para acabar com o sistema opressor. O 
aprendizado foi geral: descobrimos que as transformações 
vêm de baixo para cima, do povo sofrido, organizado e uni-
do, e não de cima para baixo, do poder estabelecido.

Em 3 de fevereiro de 1982, foi realizada a Romaria da 
Terra na Encruzilhada Natalino. Na ocasião, os acampados 
conseguiram o aval dos bispos do Rio Grande do Sul e dos 
pastores luteranos para a compra de uma área na beira da 
barragem do Rio Passo Fundo, em Ronda Alta, para po-
derem sair da beira da estrada, onde a água era escassa e 
poluída, o calor e a poeira insuportáveis. Foi celebrada a 
caminhada do povo de Deus em busca da terra prometida, 
e iniciada uma nova caminhada, para uma terra provisória, 
buscando aí fôlego e ânimo para conquistar a terra defi-
nitiva. A romaria foi encerrada com a decisão da compra 
da terra e o anúncio da entrada solene dos acampados “na 
terra da rearticulação das forças”, terra da retomada dos 
ideais do novo projeto de sociedade.
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Entrada na terra prometida

Os dias 10 e 11 de março de 1982 marcaram a entrada 
nos 108 ha adquiridos em parceria pelas igrejas. O primei-
ro passo foi a organização do povo em núcleos, para facilitar 
o trabalho e a convivência. Nesses núcleos, começou-se um 
trabalho intensivo de formação para as lideranças e todo 
o povo, especialmente na dimensão política, para poderem 
resistir e buscar a terra definitiva. Foi um belo deserto para 
clarear um projeto de sociedade que queremos: agricultura 
familiar, e não agronegócio. Todos os acampados, que eram 
ainda 287 famílias, aprenderam a cultivar verduras, ali-
mentos sadios, sem venenos, e aprenderam a valorizar a 
todos, cultivando a união, que foi e será sempre a força dos 
oprimidos. 

Ao final de 1983, os que não puderam ficar nesse 
espaço, pois era insuficiente para todos, chegaram a sua 
terra. Nova Ronda Alta tornou-se a terra de dez famílias 
que estavam ainda acampadas. A Nova Ronda Alta, assim 
como o antigo povo de Deus, fez uma experiência de deserto. 
Esse foi lugar onde os sonhos foram refeitos, o projeto de 
vida aprofundado, recobradas as forças. 

Em janeiro de 1984, em Cascavel/PR, reuniram-se as 
lideranças da luta pelas terras da Macalli, da Brilhante e 
de Natalino com as lideranças de Santa Catarina, Paraná 
e Mato Grosso, e no dia 19 de janeiro, foi criado oficialmen-
te o MST, com seu estatuto como movimento nacional. Já 
se escolheu a coordenação nacional e, progressivamente, 
cada estado formou sua coordenação. Foram todas lideran-
ças que cresceram na prática da ação na luta pela terra. 
A partir de então, o trabalho de mobilização das famílias 
sem-terra começou a se agilizar em um maior número de 
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municípios. Para se ter uma ideia dessa evolução numérica, 
em outubro de 1985, cerca de 2 mil famílias organizadas 
ocuparam a Fazenda Annoni. 

Fazenda Annoni

Então, já com uma organização própria, o acampa-
mento foi coordenado pela direção do MST. O novo momento 
carregou novas exigências e desafios. Já se tinha um gover-
no civil no país, embora a prática da repressão continuasse 
a mesma. Na fazenda Annoni, todo o povo foi organizado 
para participar na formação e nas decisões, vindo para os 
plenários as propostas discutidas em grupos. A decisão de 
começar a lavrar a terra da propriedade, por exemplo, veio 
em 8 de dezembro de 1985, já que o governo não negociava 
e não tomava uma decisão. 

Assim, com o apoio de muitas pessoas já assentadas e 
de outros pequenos agricultores, estudantes e pessoas das 
CEBs e dos movimentos populares, iniciou-se a aragem da 
terra e o plantio. Também, em maio, em grupos e no plená-
rio, decidiu-se fazer uma caminhada com 250 acampados 
até Porto Alegre, passando por Passo Fundo, Marau, Bento 
Gonçalves, Caxias do Sul, até chegar à capital do Estado. O 
objetivo era criar uma opinião pública por conta própria, já 
que a imprensa denegria os acampados como vadios, agita-
dores, comunistas, etc. 

Foi uma decisão corajosa ir ao encontro do povo e di-
zer aos moradores de cada cidade: “quem somos e o que 
queremos”. Foi uma experiência maravilhosa mostrar que 
éramos apenas pessoas em busca dos direitos básicos: um 
pedaço de terra. Conscientizamos que não queríamos tirar 
o lugar dos operários da cidade, e sim produzir alimentos 
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sadios e ecológicos para alimentar todo o povo. Em todas 
as cidades visitadas, fazia-se uma parada, um ato públi-
co, uma celebração religiosa, e o grupo se dividia, visitando 
escolas, turma por turma, para explicar para professores e 
alunos quem éramos e o que queríamos. Conseguimos um 
belo apoio em todas as cidades por onde andamos. 

Chegamos a Porto Alegre após 28 dias na estrada, sob 
chuva, frio e sol, no dia 25 de julho de 1986. Ao entrarmos 
na cidade, grande público nos acompanhou, cerca de 30 
mil pessoas, uma multidão. E como o governo não agilizou 
nada, não desapropriou nenhuma área de terra, decidimos 
ficar deitados em bancos em frente à catedral e ao Palácio 
Piratini até que fossem tomadas as devidas providências. 
Por fim, ficamos acampados na Assembleia Legislativa du-
rante dois meses, saindo diariamente pelas ruas centrais 
para reivindicar por terra, dignidade e pão para todos. Fo-
ram visitados sindicatos, paróquias, CEBs, escolas, movi-
mentos e bairros. 

Depois de dois meses em Porto Alegre, a direção do 
MST decidiu, tendo debatido com o grupo e no acampamen-
to da Annoni, que era preciso voltar. A estratégia montada 
foi de, a partir da Annoni, fazer uma caminhada para ocu-
par duas áreas que estavam em negociação de desapropria-
ção em Cruz Alta. Contudo, a caminhada não pôde sair da 
Annoni, pois um pelotão da Brigada Militar fechou a estra-
da. Quando os acampados tentaram ir em frente, a brigada 
os interceptou, bateu e feriu vários companheiros. Assim, 
sempre sob pressão, até chegar às terras em Cruz Alta, len-
tamente se conseguiu áreas para assentar de 1.500 a 1.700 
famílias. Só dos acampados oriundos da Annoni, existem 
hoje em torno de sessenta assentamentos. 



246    –    Telmo Marcon 

Conclusões

1. Muitas são as lideranças formadas na luta pela 
terra. Homens e mulheres, jovens e crianças cresceram em 
um aprendizado que formou personalidades, pessoas cons-
cientes que podem assumir a direção de muitas entidades e 
serviços no todo da sociedade. 

2. Temos hoje, só no Rio Grande do Sul, dois depu-
tados, Marcon e Edgar Pretto, que são filhos da luta pela 
terra. Há cooperativas de produção instaladas em quase to-
dos os assentamentos, que eles próprios dirigem, além de 
estarem na direção de sindicatos e de serem vereadores e 
prefeitos de várias cidades. Já temos diversos advogados 
filhos de assentados, trabalhando no próprio movimento, 
jovens fazendo cursos técnicos agrícolas, e surge o primeiro 
curso de Agronomia na Annoni, pela Universidade Fron-
teira Sul. Temos, também, a juventude organizada na Via 
Campesina, fazendo intercâmbio de solidariedade em di-
versos países. 

3. A luta pela terra revela-se ser uma universidade 
para o desenvolvimento humano. Todos(as) têm oportu-
nidade para se desenvolver intelectualmente, aprender a 
conquistar seus direitos por meio da organização, partilha 
e luta assumida em conjunto.

4. A luta mostra que a transformação da sociedade 
acontece pela organização dos oprimidos. O mesmo ensina-
mento colhe-se olhando para as lutas dos operários e, enfim, 
de todos os oprimidos em geral.

5. As pessoas todas cresceram em todos os sentidos 
pela luta popular, inclusive as que não participaram de 
qualquer movimento ou iniciativa, mas que adquiriram 
consciência crítica diante dos questionamentos que emer-
giram dessa luta.
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Anexos

Anexo A

Aos colonos de Encruzilhada Natalino

Comunicado nº 1

No propósito de encontrar justa solução para o problema 
social criado a partir do Acampamento do Natalino, o governo Fe-
deral contando com atenta colaboração do Governo Estadual, por 
intermédio de seus órgãos competentes, criou a Coordenadoria do 
Acampamento do Natalino através da qual, a partir de 30 de jul. 
81, vem prestando toda a assistência aos colonos e seus familia-
res (fornecimento de alimentos, atendimento médico e segurança 
do acampamento).

A par das providências acima, procurou, desde logo ofere-
cer alternativas aos colonos para a solução do problema de cada 
uma das famílias, com a garantia de novas áreas para sua insta-
lação e até mesmo de empregos no próprio Estado.

Considerando que o Governo não possui terras no RIO 
GRANDE DO SUL, ofereceu, àqueles que realmente desejam 
trabalhar, independentemente de qualquer cor política, lotes nos 
Estados da BAHIA, MATO GROSSO, ACRE E TERRITÓRIO 
FEDERAL DE RORAIMA, além de empregos, no RIO GRANDE 
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DO SUL, àqueles que sob hipótese alguma desejem afastar-se do 
Estado.

Considerando que o prazo estipulado, de um mês, depois 
que assumiu o Acampamento, está prestes a esgotar-se, a Coor-
denadoria apela para que os colonos decidam sobre alternativas 
oferecidas, pois, decorrido esse prazo - e já que não existe qual-
quer outra alternativa -, o problema deixará de ser social e pas-
sará a ser tratado como de característica exclusivamente policial, 
sujeito, portanto, a todas as consequências daí decorrentes.

Para os acampados, realmente agricultores, o Governo Fe-
deral oferece:

– TERRAS NA BAHIA - Projeto SERRA DO RAMALHO;
– TERRAS NO ACRE - Projeto PEDRO PEIXOTO;
– TERRAS EM RORAIMA - Projeto ANAUÁ;
– TERRAS EM MATO GROSSO - Projeto LUCAS DO RIO 

VERDE;
– EMPREGO NO ESTADO;
– APOIO E TRANSPORTE PARA AQUELES QUE, VO-

LUNTARIAMENTE, DESEJAREM RETORNAR A 
SEUS LUGARES.

Todos os projetos oferecidos já estão prontos, com exceção 
do de MATO GROSSO que exigirá um prazo de 90 dias para ser 
implantado.

Aqueles que se inscreverem para MATO GROSSO serão alo-
jados e alimentados em acampamento de espera montado pelo Go-
verno do Estado, com alimentação subsidiada pelo Governo Federal, 
até o respectivo deslocamento para a área do projeto. O transporte, 
como em outros casos, será providenciado pelo Governo. 

Em MATO GROSSO, cujo projeto está em fase de implan-
tação, o INCRA oferece: 

– Lotes de 200 Ha, sendo 100 Ha de reserva;
– Créditos normais de Custeio e Investimento pelo Banco 

do Brasil; 
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– Crédito de Manutenção até a primeira safra;
– Armazém para a compra de alimentos;
– Assistência Médica;
– Assistência Técnica;
– Concessão de até 2 metros cúbicos de madeira para iní-

cio da construção de casas nos lotes, incluído no preço do 
terreno;

Finalmente, reiterando o apelo transmitido, a Coordenado-
ria, depois de conviver com a sofredora comunidade do Acampa-
mento do Natalino, manifesta sua esperança na compreensão de 
todos em relação aos ingentes esforços no sentido de resolver-lhes 
o problema social, exercitando o Governo sua obrigação de pro-
porcionar condições dignas de sobrevivência aos colonos e suas 
famílias. 

RONDA ALTA, 15 de agosto de 1981.
COORDENADORIA DO 

ACAMPAMENTO DO NATALINO



Anexo B

Aos colonos de encruzilhada do Natalino 
(e ao povo gaúcho)

Comunicado nº 3 (Último) 

A Coordenadoria do Acampamento do NATALINO, que, 
durante um mês – em nome dos Governos Federal e Estadual –, 
procurou, com o máximo empenho, resolver o problema social das 
famílias aqui acampadas, dentro da lei e com espírito humanitá-
rio, dirige aos colonos o seu último comunicado.

Lamentavelmente, desde a nossa chegada à área, as opções 
por nós oferecidas e as medidas que tomamos, sempre com senti-
do conciliatório, sofreram, de muita gente, injúrias e difamações. 
O acampamento foi até comparado a um “campo de concentra-
ção”. Atente-se, honestamente, para a prestação de contas do fim 
deste documento e certamente se fará a pergunta: Que “campo 
de concentração” é este? Na verdade, os exploradores da miséria 
não desejam mesmo é que a miséria seja removida, porque, sem 
ela, não podem agitar como lhes convém. De nossa parte, fizemos 
nossa opção pelos pobres e não opção pela pobreza.

O “Movimento dos Sem Terra” vem insuflando os colonos 
e criando obstáculos que levem a um impasse, porque, para os 
seus dirigentes, RONDA ALTA é um problema “político” e abre a 

“oportunidade a que se realize a apregoada e necessária Reforma 
Agrária” (Boletim Informativo da Campanha de Solidariedade da 
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Comissão Pastoral da Terra, Pastoral Universitária e Movimento 
de Justiça dos Direitos Humanos).

O objetivo está, portanto, bem claro. A CPT quer transfor-
mar o Acampamento do Natalino num foco que simbolize o início 
de uma mudança social, que desrespeite o direito de propriedade, 
garantido pela Constituição (por ser um dos fundamentos da so-
ciedade brasileira) e de leis que regulem aposse e o uso da terra. 
Para esse fim, Ronda alta se insere num amplo contexto, dentro 
do qual se instigam os agricultores e se promovem invasões de 
terras em várias áreas do País.

A propósito, cabe mencionar que a opinião do Cardeal D. 
VICENTE SCHERER, Arcebispo de PORTO ALEGRE, que a im-
prensa divulgou a 24 de julho. O Cardeal, após confirmar a pre-
sença de religiosos nos grupos de pressão que instigam centenas 
de colonos a permanecerem no acampamento, assim se expressou: 

Esclareço, porém, que esta pressão não tem a igreja como au-
tora e responsável. Estão envolvidos nelas alguns padres que 
pertencem à Comissão da Terra. Mas esta Pastoral da Terra 
não está dirigida e coordenada pela Igreja, nem pelo Episcopa-
do, nem pela CNBB.

Lembremos, aqui, que o envolvimento da religião nas coisas 
terrenas fora condenada por JESUS: “Dai, pois, a CESAR o que é de 
CESAR e a DEUS o que é de Deus” (Mat 22:21).

O “Movimento dos Sem Terra” intoxicou a mente dos colo-
nos, durante vários meses, deixando-os na situação de marginais, 
obrigados a sobreviver com doações de origem duvidosa. Aqui 
encontramos um acampamento em condições precárias, no qual 
três crianças já haviam falecido e cujas mortes são simbolizadas 
por três mantos brancos pendurados numa cruz e exibidos como 
troféus. Troféus de uma causa inglória que precisa de cadáveres 
de pobres crianças para obter a solidariedade das pessoas de boa-
-fé mas mal informados.

D. TOMÁS BALDUÍNO, Bispo de GOIÁS VELHO, em 
GOIÁS, e Vice-Presidente do Conselho Indigenista Missionário 
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(CIMI), e D. MOACIR GRECHI, Bispo do ACRE-PURUS, não se 
contentam em promover agitações e fazer política partidária em 
suas dioceses, e também se deslocam por todo o BRASIL, sempre 
presentes onde haja oportunidade para disseminarem suas men-
sagens deletérias. O primeiro esteve em RONDA ALTA, rezan-
do missa, e foi reprovado pelo Bispo local, por sua interferência 
em Diocese alheia; o segundo enviou aos colonos uma carta de 
solidariedade em que a leviandade é a principal característica.  
D. MOACIR GRECHI apressou-se em tirar partido da situação 
mesmo sem ter vindo aqui.

Os colonos de Encruzilhada vêm sendo desumanamente 
manipulados com fins políticos, principalmente por religiosos 
que dizem agir em nome de princípios cristãos. 

Esses religiosos, à frente o padre ARNILDO FRITZEN, di-
vulgam boletins e panfletos cheios de ódio e calúnias. São falsos 
profetas, fariseus e escribas dos tempos modernos que JESUS 
condena em seus sermões, há quase dois mil anos atrás: 

“- Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós 
vestidos, como ovelhas, mas interiormente são lobos devorado-
res (Mat 7:15).”

“- Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração 
está longe de mim (Mar 15:8-9)”.

“- Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos 
dos homens”.

“- Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem; mas não 
procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e 
não praticam (Mat 23:3)”.

Eles acusam a Coordenadoria do Acampamento de esban-
jar recursos porque montou um armazém da COBAL para aten-
der gratuitamente aos colonos e porque colocou aviões Búfalos 
para visita aos projetos do INCRA. Mas a COBAL e os Búfalos 
são instrumentos de que o Governo dispõe para atender ao povo 
em situações como esta. Nem poderia ser diferente por se tratar 
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de pessoas humanas e, portanto, merecedoras de toda a conside-
ração e respeito.

Eles denunciam, pelos jornais e por meio de seus raivosos 
panfletos, o “Coronel Curió” de desestruturar a organização dos 
colonos, de subornar e ameaçar, de ser inimigo dos padres e um 

“homem perigoso”, com uma liderança obtida à base do temor, da 
intimidação e da pressão. 

O Coronel Curió é chamado de “astuto e matreiro”, de pra-
ticar “lavagem cerebral” nos agricultores e de enganá-los. Até 
um colono que, dizem, estivera em SERRA PELADA, teria des-
mentido o Cel Curió sobre as “maravilhas” daquele garimpo. A 
Coordenadoria do Acampamento, neste caso, faz um convite aos 
que desejarem, religiosos e colonos, para conhecerem SERRA PE-
LADA. Coloca um avião à disposição para que eles vejam se o 
Coronel Curió é “mentiroso”. Naquele local, poderão sentir o tra-
balho realizado e chegar à constatação de que lado está a verdade. 
Talvez nem precisem, porque, em Serra Pelada, está correndo um 
abaixo-assinado, hoje já com mais de dez mil assinaturas, que 
deverá ser subscrito por todos (vejam bem, todos) os garimpeiros 
de seguinte teor: “ABAIXO ASSINADO. Nós abaixo assinados, 
para fazer justiça ao Dr. Curió e toda Federal, queremos que as 
mesmas pessoas que escreveram um Boletim de Porto Alegre as 
notícias de que Serra Pelada é um campo de concentração, fique 
sabendo e escrevam agora que a gente não aceita essa mentira. 
Em Serra Pelada o que existe é todo mundo igual, Dr. Curió e os 
homens dele, só trabalham para o bem dos garimpeiros e do nos-
so querido Brasil. A Serra já foi visitada por jornalistas de todos 
os países e o mundo todo já sabe como é aqui. Não adianta ficar 
escrevendo mentira sobre a Serra Pelada”.

Dias atrás, espalharam uma carta, a terceira, em nome dos 
"Colonos sem terra da Encruzilhada Natalino”, com mais acusa-
ções contra o Coronel CURIÓ. A carta não foi escrita pelos colo-
nos, todos sabem disso.



Os movimentos sociais como educadores: contribuições políticas e pedagógicas do Acampamento Natalino     –    275

Nessa carta, entre tantas inverdades e tolices dizem que o 
acampamento estava uma “beleza” e que o Coronel chegou com 
uma montoeira de agentes secretos e tentou “comprar o pessoal 
para ir prá BAHIA e pro MATO GROSSO” e ameaçou botar fogo 
nos barracos de quem não aceitasse.

Falam também que ninguém quer ir para MATO GROSSO. 
Entretanto, 137 famílias já se decidiram a ir, serão proprietários, 
donas de suas terras e progredirão com seu próprio esforço. E, 
mais, ficaram amigas do pessoal da Coordenadoria.

Muitos têm falado de RONDA ALTA, apresentando dados 
falsos e propondo soluções inviáveis e até absurdas. Uns por má-
-fé, outros por desconhecimento da realidade.

O Governo não está alheio ao problema de terras e tem en-
viado (sic) esforços no sentido de satisfazer os anseios do homem 
rural. Não basta distribuir terras, regularizar a propriedade do 
solo, se não for uma estrutura que torne a propriedade produtiva 
e capaz de proporcionar condições adequadas de sobrevivência 
aos que labutam no campo.

A partir de 1964, o Governo passou a se preocupar mais in-
tensamente com a distribuição da propriedade do solo, munindo-
-se, para isso, de legislação aprovada pelo Congresso Nacional, que 
consubstanciou o chamado Estatuto da Terra e, posteriormente, 
motivou ampla regulamentação. 

Para que se tenha uma ideia do que o Governo vem fazen-
do, no que tange à distribuição de terras, vale frisar que, de 1978 
a jul. 81, foram entregues, a agricultores sem terras, nos diversos 
Estados da Federação, 335.796 títulos:

Até 1978   196.544  11.027.000 ha (INCRA)
Em 1979   23.023   2.530.000 ha (INCRA)
Em 1980   100.282  8.387.000 ha (INCRA)
Até jul. 1981 15.974   -  (INCRA)

Em virtude de grandes tensões sociais, advindas dos pro-
blemas fundiários na região das bacias dos Rio ARAGUAIA-TO-
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CANTINS, o governo criou, em 1980, o GRUPO EXECUTIVO 
DAS TERRAS DO ARAGUAIA-TOCANTINS (GETAT), com o 
fim de executar a regularização fundiária, definindo a proprie-
dade da terra e promovendo a paz social e o progresso da região.

Com um ao de existência, o GETAT já apresenta o seguinte 
resultado de suas atividades:

– títulos de propriedade distribuídos para 6.785 famílias;
– assentamentos, em projetos, de 3.300 famílias;
– 2.049.000 ha de terras em demarcação e 750.000 demar-

cados.
O governo está absolutamente consciente de que os agri-

cultores são protagonistas do progresso econômico-social do País, 
contribuindo de forma decisiva para o seu desenvolvimento. 
Comprovam essa assertiva as diretrizes que atribuem prioridade 
à agricultura no programa governamental. Entretanto, os resul-
tados não são, evidentemente, imediatos.

Não têm faltado meios aos agricultores para aquisição de 
terras própria. Nesse sentido, o BANCO DO BRASIL dispõe de 
órgão interno específico capaz de realizar todos os financiamen-
tos de que necessita o agricultor, desde os destinados à aquisição 
de implementos, sementes para o plantio, etc.

O Governo jamais arrancou o agricultor do solo. Procura 
sempre atender à sua vocação. Todavia, por interesses da Nação, 
é obrigado, em certas ocasiões, a desapropriar terras para em-
preendimentos energéticos indispensáveis ao progresso do País, 
procura colocar, no entanto, aqueles que perderam suas terras 
em outras regiões adequadas, prestando-lhes o apoio necessário. 
O Governo não fomenta o êxodo rural, ao contrário, estimula a 
ocupação de novas regiões no Oeste brasileiro, como atestam vá-
rias áreas colonizadas e em plena ascensão econômica, gerando 
riquezas em MATO GROSSO, no Território de RONDÔNIA, e no 
sul do AMAZONAS.

É falso afirmar que o Governo não assegura os direitos à pos-
se da terra. Ele os garante a todos que legalmente a possuem, seja 
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por compra, herança ou usucapião. Não pode garantir essa proprie-
dade aos que ocupam, ilegalmente, glebas de terras com títulos de 
domínio já definidos. Se assim o fizer, o Governo infringe e desres-
peita as instituições jurídicas e o direito natural de propriedade 
legalmente constituída.

 A legítima posse vem sendo respeitada pelo Governo, não 
só em terras da União, mas, em muitos casos, até mesmo em ter-
ras particulares, quando usa o instrumento da desapropriação, 
por interesse social, aplicando o Estatuto da Terra em todo o País.

No Norte e Nordeste, por exemplo, onde surgiram áreas de 
tensão social e maiores conflitos entre proprietários e posseiros, 
o Governo criou o Programa de Redistribuição de Terras (PRO-
TERRA), com o qual simplifica o assentamento dos posseiros, 
reassenta ocupantes de terra, ainda sem direitos adquiridos, e 
atende aos casos de agricultores sem terra pela compra de terras 
ociosas. Como casos de desapropriações e compras recentes po-
dem ser citados:

– Fazenda Santo Antônio, em MATO GROSSO;
– Região do ALAGAMAR, na PARAÍBA (compra);
– Fazenda Primavera em SÃO PAULO; e
– Fazenda Burro Branco, em SANTA CATARINA.

No primeiro caso citado (Fazenda Santo Antônio), o Gover-
no tomou a iniciativa, única possível, considerando o número de 
posseiros existentes na área, mas sofreu toda sorte de ataques 
por parte do Bispo espanhol, D. PEDRO CASALDÁLIGA PLÁ, da 
Prelazia de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, em MATO GROSSO, e 
seus seguidores, padres ANTÔNIO CANUTO; GERALDO (ame-
ricano) e JESUS.

Enquanto o governo procurava a solução para o caso da Fa-
zenda Santo Antônio, por meio de acordos, aqueles Padres pugna-
vam pela desapropriação, e, quando se optou pela desapropriação 
da área da Fazenda e os religiosos perceberam que seria o fim 
dos conflitos, com a distribuição das terras, passaram a atacar o 
Governo pela desapropriação. 
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Quase o mesmo ocorreu na região do ALAGAMAR/PB, 
onde a compra e entrega das terras à COOPERATIVA AGROPE-
CUÁRIA DOS AGRICULTORES DE ALAGAMAR LTDA (COO-
AGRAL), para serem cultivadas pelos colonos da região, vem so-
frendo os maiores ataques por parte de D. JOSÉ MARIA PIRES 
(D. PELÉ), que incita os agricultores a não se associarem àquela 
Cooperativa, prejudicando as atividades agrícolas da região.

Vale citar, outrossim, mais um caso de religiosos, envolven-
do índios, proprietários e posseiros.

Desde 1967, vem a FUNAI envidando esforços no sentido 
de demarcar área indígena situada nas imediações da Fazenda 
TAPIRAGUAIA, onde vivem os grupos indígenas TAPIRAPÉ e 
KARAJÁ, com uma população de 162 e 90 índios, respectivamen-
te, convivendo com 18 famílias de colonos, de 132 pessoas, sem 
atritos, que lá habitam desde 1960.

Os esforços dispendidos pela FUNAI têm sido baldados pela 
intransigência de D. CASALDÁLIGA, D. TOMÁS BALDUÍNO, 
Bispo DE GOIÁS VELHO, do Padre ANTÔNIO CANUTO e das 
irmãzinhas de Jesus, NAYR, GENOVEVA E RAIMUNDA, perten-
centes a uma missão religiosa que se encontra na região desde 
1932, os quais exercem sobre os índios uma perniciosa influência. 

Apesar de todas as gestões levadas a efeito junto aos cita-
dos religiosos e apesar de haver sido solicitada a interferência do 
Núncio Apostólico, que até agora não respondeu o pedido, esses 
religiosos persistem na sua intenção de não cooperarem na solu-
ção harmônica, que vem sendo procurada de forma a assegurar o 
que é de direito a cada uma das partes envolvidas.

Neste ponto, é bom recordar que o próprio D. PEDRO CA-
SALDÁLIGA reconhece ser subversivo, tanto que, em um dos 
seus poemas, diz: “Tenho fé de guerrilheiro e amor de revolução.”

A sugestão de reassentar em terras, cuja exploração se faça 
sob a forma cooperativa, não é viável para os colonos acampados 
em RONDA ALTA/RS. Não teriam um título de propriedade e, 
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por isso, não aceitariam esta solução os que estão à procura de 
um pedaço de terra para abrigo e sustento de sua família.

Também a questão dos implementos agrícolas está sendo 
apresentada de modo estereotipado e falso, uma vez que não é a 
quantidade, mas a forma adequada de sua utilização que caracte-
riza a economicidade e o rendimento. Condicionar a quantidade 
de implementos às dimensões da área a ser cultivada demonstra 
desconhecimento do problema agrícola. A racionalização das la-
vouras, o rodízio de culturas e a alta produtividade alcançada por 
hectare colhido é que garantem a economicidade da agricultura. 
Para isso, ela tem que ser racional e intensiva.

A legislação agrária adotada no País é das mais avançadas 
do mundo, sendo atualizada à proporção que os problemas vão se 
apresentando, adaptando-se, dinamicamente, às necessidades e 
aos imperativos da justiça social, assegurando sempre maiores 
oportunidades de acesso à terra a todos que nela trabalham e pro-
duzem. Os números apresentados comprovam o acerto da nossa 
legislação agrária.

A solução dada aos chamados agricultores sem terra, da 
Encruzilhada Natalino, em nada difere daquelas adotadas em 
outras regiões do País, onde os colonos são reassentados em ter-
ras da União (Projetos de Colonização - PIC), já previamente pre-
parados com a infra-estrutura de apoio, que lhes garante assis-
tência técnica, social, médica, sanitária e cooperativa, além de 
assistência creditícia.

Exemplos de projetos de colonização em plena atividade no 
país: IGUATEMI em MATO GROSSO; JY-PARANÁ em RONDÔ-
NIA; BELA VISTA no AMAZONAS; Cel VINAGRE em RORAI-
MA; ALTAMIRA no PARÁ; BARRA DO CORDA no MARANHÃO; 
DAVID CALDA no PIAUÍ; e outros, num total de 40, onde se en-
contram assentadas 21.737 famílias de agricultores.

Acresce, ainda, que nos projetos de colonização particular, 
sob a influência do INCRA, foram assentadas mais 9.921 famí-
lias pelo Instituto.
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O Governo vem assentando, por sua livre iniciativa e sem 
nenhum tipo de pressão, todos esses agricultores nos 40 projetos 
já enumerados. São infundada e levianas, portanto, as afirma-
ções de que a solução encaminhada para os agricultores da En-
cruzilhada Natalino tenha sido tomada por pressão de elementos 
do clero ou de quaisquer outros.

O assentamento de 100.282 famílias de agricultores, no 
ano de 1980, revela a preocupação do Governo com os agriculto-
res, simplesmente com agricultores necessitados, independente 
de que tenham ou não condições de pressionar. As tentativas de 
pressão, muitas vezes, até dificultam a solução dos problemas, 
como é o caso dos acampados em RONDA ALTA. 

O Governo não tem qualquer interesse na manutenção da 
propriedade privada, sob a forma de latifúndio improdutivo. Pelo 
contrário, o Decreto Presidencial, aumentando o Imposto Terri-
torial Rural sobre terras ociosas ou que não cumprem sua fun-
ção social, em virtude da baixa produtividade, bem demonstra a 
preocupação governamental em pressionar aqueles proprietários 
que, de alguma forma, mantém as terras incultas, simplesmente 
para fins especulativos.

Há, todavia, que considerar os latifundiários que, através 
de programas aprovados pelo Governo, transformaram ou se pro-
põe a transformar suas terras em latifúndios produtivos, cujo re-
talhamento implicaria uma diminuição da produção agrícola da 
área e, consequentemente, o empobrecimento econômico. Nesse 
caso, a propriedade adquire a denominação cadastral de empre-
sa rural e, conforme estabelece o Estatuto da Terra, não é mais 
passível de desapropriação, por concorrer para o aumento da pro-
dução agrícola.

A pequena propriedade, desde que economicamente viável, 
é respeitada e apoiada pelo Governo. Ocorre que, nas proximida-
des das grandes cidades, as terras adquirem tal valorização que 
a atividade agrícola, por si só, torna-se antieconômica pelo eleva-
do preço das terras. Nessa condição, não há como impedir que o 



Os movimentos sociais como educadores: contribuições políticas e pedagógicas do Acampamento Natalino     –    281

pequeno proprietário venda sua gleba aos melhores aquinhoados 
das cidades, que as transformam nos chamados sítios de lazer, 
uma consequência natural do aumento da população e da cidade. 
Estes, por outro lado, tendem a desaparecer com a ampliação dos 
perímetros urbanos das metrópoles. 

Os posseiros e proprietários têm sido apoiados e esclareci-
dos sobre seus direitos pelo Governo que, imparcialmente, tem 
procurado solucionar os conflitos de terras. No caos de desa-
propriações para as inundações decorrentes das construções de 
barragens para hidrelétricas, também foram prestados esclare-
cimentos prévios aos interessados que, posteriormente, foram 
indenizados de forma legal, levando-se em conta o valor real das 
terras, acrescidos do valor das benfeitorias existentes no solo.

Como se vê, os caminhos apontados pela Pastoral Rural já 
estão em curso há muito tempo.

O caso da ITAIPU, no sudoeste do PARANÁ, ilustra per-
feitamente o problema dos agricultores que tiveram suas terras 
desapropriadas para compor o alagado da grande hidrelétrica.

Existem, nas áreas do futuro lago da hidrelétrica, cerca de 
6.000 agricultores, entre proprietários, posseiros, arrendatários e 
uns poucos considerados invasores. No momento, resta dar solu-
ção a aproximadamente 700 agricultores.

O trabalho desenvolvido pela Empresa ITAIPU foi verda-
deiramente notável, destacando-se em especial o aspecto huma-
no da questão, como, em síntese, verifica-se a seguir: 

– todos os proprietários foram indenizados pelo valor justo 
de suas terras e das benfeitorias incorporadas ao solo;

– todos os posseiros receberam títulos definitivos de pro-
priedade das terras que ocupavam e receberam o mesmo 
tratamento dados aos proprietários;

– os posseiros que ocupavam menos de 2 ha de terras com 
poucas benfeitoras, além de indenizados, estão sendo re-
movidos para outras áreas oferecidas pelo INCRA, em 
projetos de colonização no Estado ou fora dele;
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– finalmente, os arrendatários, sem nenhum direito, estão, 
também, seno (sic) atendidos, por reassentamento em áreas 
de colonização preparada pelo INCRA, em outros Estados.

O caso da Empresa ITAIPU é um exemplo do tratamento 
humano que eleva e dignifica não só os seus dirigentes como o 
próprio governo, que acompanha com o maior interesse todos os 
seus trabalhos.

O trato dispensado aos agricultores que tiveram suas ter-
ras desapropriadas para a formação do lago da Hidroelétrica de 
ITAIPU foi o mesmo adotado quando da construção das Hidre-
létricas de ITAPARICA, SOBRADINHO, TUCURUÍ e muitas 
outras, sendo justo destacar, sempre, o espírito de justiça e hu-
manidade com que se houve o Governo, quanto aos agricultores 
atingidos.

O Governo não precisava assumir o compromisso de implan-
tar a reforma agrária. Ela já está em curso, como atestam as aber-
turas de áreas de colonização, em que se concede infra-estrutura 
capaz de assegurar ao colono toda a assistência de que necessita, 
além de títulos de propriedade.

O RIO GRANDE DO SUL já teve toda a extensão de suas 
terras declarada área prioritária de emergência para fins de re-
forma agrária (Dec. nº 58.612, de 6 abr. 66). Esta intervenção 
federal, segundo o decreto, foi prevista para 3 (três) anos e visou, 
em síntese, aos seguintes trabalhos: 

– levantamento cadastral de todos os imóveis rurais;
– avaliação dos recursos naturais, levantamento de pos-

seiros existentes nas diversas áreas de tensão e enca-
minhamento de processos onde se fazia necessária uma 
discriminação de terra, objetivando a definição da pro-
priedade;

– regularização da ocupação legítima da terra e desocupa-
ção de terras federais invadidas, já com destinação espe-
cífica (como exemplo, as previstas para núcleos de colo-
nização, reservas florestais e proteção de mananciais);
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– regularização dos títulos de posse dos imóveis rurais 
ocupados por posseiros existentes na área;

– instalação de 30 novos postos de extensão rural, assis-
tência técnica, crédito rural e seguro agrário, e; 

– promoção de meios modernos de comercialização, visan-
do à atualização dos métodos comerciais da produção 
agrícola.

O decreto de criação da área de emergência, para fins de 
reforma agrária no RIO GRANDE DO SUL, recebeu a doação de 
Cr$ 35.000.000.000, 00 (trinta e cinco bilhões de cruzeiros), des-
tinados a investimentos na área, no período de três anos, e que, 
referidos ao ano de 1966, representam apreciável quantia.

Tendo sido realizados os trabalhos previstos pelo Decreto, 
no RIO GRANDE DO SUL, viu-se o Governo premido a lançar-
-se, em seus propósitos de Reforma Agrária, a outros Estados da 
Federação, onde os problemas de tensões sociais se faziam mais 
agudos.

Assim, não é que o Governo tenha considerado realizados 
todos os trabalhos de reforma agrária no RIO GRANDE DO SUL, 
é que pouco pode ser considerado o que falta fazer, diante do mui-
to a realizar em outros Estados mais carentes, especialmente em 
suas áreas pioneiras. É um problema de prioridade para quem, 
não podendo fazer tudo, faz o que lhe é possível. Por isso mesmo, 
restringem-se hoje, legalmente, as áreas prioritárias àquelas já 
estudadas e que efetivamente serão submetidas a um processo de 
desapropriação por interesse social, sem criar falsas expectativas 
e sem disseminar intranquilidade.

Declarar o RIO GRANDE DO SUL, ou mesmo parte dele, 
com área prioritária de reforma agrária, no momento, não tem o 
menor sentido. Só mesmo o desconhecimento dos problemas liga-
dos à reforma agrária no País pode levar a esta sugestão.

Setores do clero reconhecem a complexidade do problema 
da Reforma Agrária e oferecem a sua colaboração para resolvê-lo. 
Na verdade - é duro para nós reconhecer -, a participação desses 
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setores no problema apenas tem feito para agravá-lo. RONDA 
ALTA é um exemplo vivo.

A alternativa da concessão de créditos fundiários, como so-
lução imediata, não é tão simples.

Uma tentativa de propiciar crédito fundiário foi feita pelo 
Governo do RIO GRANDE DO SUL e não obteve aprovação pelos 
motivos abaixo:

– fere a legislação em vigor;
– qualquer medida, tomada nesse sentido, em relação ao 

RIO GRANDE DO SUL, ainda que contornado o proble-
ma da legislação, constituiria um precedente para que 
outros Estado pleiteassem crédito fundiário na busca de 
solução para seus problemas, grave a maioria deles.

Por outro lado, as terras no RIO GRANDE DO SUL atin-
giram tais preços que a aquisição de glebas para assentamentos 
demandariam enormes quantias, muito acima dos orçamentos 
arbitrados para esses fins.

É no mínimo injusta a afirmação de que há crédito para o 
supérfluo, no momento em que o governo restringe o crédito e cor-
ta orçamentos, já aprovados para grande número de atividades e 
projetos considerados quase inadiáveis.

Também a redução do módulo proposta para a Fazenda 
Anoni é fora de propósito. Basta atentar para a definição de mó-
dulo: [...] imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo 
agricultor e sua família, lhe absorva toda a força de trabalho, 
garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, 
com área mínima fixada para cada região e tipo de exploração, 
eventualmente trabalhando com a ajuda de terceiros.

Verifica-se que a fixação do módulo não pode estar sujeita a 
variações para aliviar tensões sociais. É um “dado” cuja fixação se 
faz com base em estudos técnicos demorados, desde a qualidade 
das terras, tipos de cultura a ela adaptáveis, considerando o cli-
ma da região, a distância dos centros consumidores e a eventual 
possibilidade de escoamento da produção. A diminuição dos mó-
dulos, sem que esteja apoiada em aprofundados estudos, põe em 
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perigo toda uma estrutura fundiária. Correr-se-ía o risco de fazer 
proliferar minifúndios, com pesados prejuízos para o agricultor e 
maiores ainda para a economia do Estado.

No caso da Fazenda Anoni, cabe ainda anotar que, com a 
redução do módulo, ficariam frustradas 269 famílias que, há 10 
anos, ordeiramente, aguardam solução para o seu problema. Ir-
mãos contra irmãos, é o que se quer?

Haverá maior desestímulo para um agricultor que, traba-
lhando todo o seu lote, com força total de sua família, não obtém 
o sustento e o progresso social? Ainda agora, a partir de RONDA 
ALTA, estão sendo destinados ao MATO GROSSO agricultores 
cujas terras gaúchas que, por sua extensão, não lhes permitem ti-
rar delas o sustento para si e seus filhos. Ao deixarmos este acam-
pamento, seguros de que honramos os compromissos assumidos 
no dia 15 de Ago 81 (Comunicado nº 1) e de que contribuímos 
para melhorar as condições de vida de muitos irmãos brasileiros, 
queremos pedir a atenção dos colonos para mais alguns aspectos.

Os que aqui ficam, que repudiam a mão que lhes esten-
demos, continuarão a ser explorados pelos que, no futuro, como 
antes de nossa chegada apenas pretenderão agravar tensões e 
provocar agitação.

O salmista já alertara contra esses que forjam crises, di-
zendo: “Antes no coração forjais iniquidade; sobre a terra fazeis 
pesar a violência de vossas mãos (Salmo 58: 2)”.

Aqui continuará o Padre ARNILDO FRITZEN, que já lide-
rou movimentos de invasão de propriedades, no RIO GRANDE 
DO SUL, e só faz propostas que acarretem divisão de terras de 
posse legítima. Em nenhuma vez ele sugeriu a divisão da proprie-
dade da Igreja. Aqui também continuará a irmão BRUNA DU-
RANTI, de apelido AURÉLIA, italiana que viveu no URUGUAI e 
que aqui vem dissiminando a discórdia e a desordem. Até mesmo, 
a freira italiana instigou os acampados a não cantar o Hino Na-
cional e a não reverenciar a Bandeira, sagrados símbolos da Pá-
tria. De certa forma se justifica a reação contra a Bandeira, cujo 
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lema, “Ordem e Progresso”, deve ferir, que nem ferro em brasa, 
aos que semeiam o ódio e a intriga.

A atuação desses dois religiosos, aparentemente piedosa, 
não se compatibiliza com a doutrina cristã da Igreja. “Porque 
haverá homens que têm a aparência de piedade mas negam a 
eficácia dela. Destes afasta-te (II Tim 3.2-5)”.

Se a Pátria não existe para eles, não podem falar em nome 
de Deus, antes invocam o seu santo em nome em vão. A Pátria 
brasileira se mantém unida e coesa pelo espírito altivo do seu 
povo e também pelas bençãos de Deus. DEUS e PÁTRIA! Ruti-
lante binômio de fé, de luz e de glória. A pátria brasileira nasceu 
e cresceu à sombra da CRUZ, da Cruz de um CRISTO bom e 
amoroso e não de "Um tal Jesus" das gravações destinadas às 
Comunidades de Base.

“- Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potes-
tades, que lhes obedeçam, e estejam preparados para toda a boa 
obra; Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas, 
modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens 
(TITO, 3: 1-2)”.

- Sujeitai-vos pois a toda a ordenação humana por amor do Se-
nhor: 
Quer ao rei como superior;
Quer aos governadores, como por ele enviados para castigo 
dos malfeitores, e para louvor dos que fazem o bem.
Honrai a todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus.
Honrai o rei (I PEDRO 2: 13-14.17).

Durante a nossa presença, que hoje se encerra, nenhum ou-
tro manto branco foi pendurado na cruz. Saibam todos que novos 
mantos brancos, daqui por diante, não poderão significar crian-
ças mártires, mas crianças inocentes assassinadas. Que cada um 
assuma a própria responsabilidade. O Acampamento que restar 
em Encruzilhada, após nossa saída, não será “Acampamento dos 
sem terra” mas “Acampamento dos que não querem terra”.
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Dissemos no Comunicado nº 1: 

Considerando que o prazo estipulado, de um mês, está prestes 
a esgotar-se, a Coordenadoria apela para que os colonos deci-
dam sobre alternativas oferecidas, pois, decorrido esse prazo - e 
já não existe qualquer outra alternativa -, o problema deixará 
de ser social e passará a ser tratado como de característica ex-
clusivamente policial, sujeito, portanto, a todas as consequên-
cias daí decorrentes.

Reiteramos a afirmação anterior, apenas não estamos 
hoje, quando fazemos cessar as atividades da Coordenadoria, de 
armas na mão, prendendo, maltratando, derrubando barracos, 
como tantos imaginaram e, na verdade, muitos fingidamente pe-
nalizados, até desejavam que ocorresse.

O futuro, infelizmente, há de conduzir os pobres iludidos 
que aqui permanecem pelos amplos e ilimitados descaminhos da 
marginalidade.

Segundo mestra AURÉLIO:

Policial - 1. Relativo à, ou próprio da polícia, ou que serve a 
seus fins.
Polícia - 1. Conjunto de lei ou regras impostas aos cidadãos 
com o fito de assegurar a moral, a ordem e a segurança pú-
blicas. 2. A corporação que engloba os órgãos e instituições 
incumbidas de fazer respeitar essas leis ou regras, e de re-
primir e perseguir o crime.

As famílias que aqui permanecerem estarão acampadas à 
margem da estrada, na faixa de segurança, existente além do 
acostamento, considerado como faixa de domínio da rodovia, sen-
do esta área propriedade do Estado, não podendo ser objeto de 
ocupação pelo particular.

A ocupação da área configura uma invasão pura e simples 
de um bem público, que autoriza o Estado a agir em defesa de 
sua propriedade, usando o seu poder de polícia. O poder de po-
lícia é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para 



288    –    Telmo Marcon 

condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos 
individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado.

O objeto do poder de polícia é todo bem, direito ou ativida-
de individual que possa afetar a coletividade ou pôr em risco a 
segurança nacional, exigindo, por isso mesmo, regulamentação, 
controle e contenção do Poder Público. Desde que a conduta do in-
divíduo tenha repercussão prejudicial à comunidade e ao Estado, 
sujeita-se ao poder de polícia preventivo ou repressivo. Desde que 
ocorra um interesse público relevante, justifica-se o exercício do 
poder de polícia da Administração para a contenção de atividades 
particulares anti-sociais.

O Poder de polícia tem atributos específicos e peculiares ao 
seu exercício, e tais são a discricionariedade, a auto-executorie-
dade e coercibilidade.

O que esperar deste acampamento sobrevivente, na forma 
que o concebe e o alimenta o autodominado “Movimento dos Sem 
Terra”, como se fosse problema político, mais do que legal, mais 
do que sujeito a dados técnicos, apenas dependente de decisão das 
famílias acampadas, abrindo oportunidades à Reforma Agrária? O 
que esperar de um ajuntamento que, como reconhecem e desejam 
o Cardeal e os Bispos do RIO GRANDE DO SUL, funciona como 
força de pressão?

Reforma agrária assim, não! Não a obtiveram, desta forma, 
antes de 1964 e, evidentemente, não a obterão hoje.

Há, porém, que temer o futuro dos acampados em NATALI-
NO, tendo em vista o que se passa em nosso País.

Em outras áreas, vários conflitos de terra resultaram em 
choques armados, como consequência do estímulo à violência por 
parte de religiosos e agentes de pastoral. Assim foi em CONCEI-
ÇÃO DO ARAGUAIA, VIZEU e NOVA JACUNDÁ, no PARÁ; RIO 
BRANCO, no ACRE; NAVIRAÍ, no MATO GROSSO DO SUL; 
ARIQUEMES, em RORAIMA; CORRENTES, em PERNAMBU-
CO; ARAGUAIANA, em GOIÁS; e SÃO GERALDO, no PARÁ.

Em SÃO GERALDO, por exemplo, já ocorreram quatro in-
cidentes sérios nos últimos anos, sendo o último, no dia 13 de Ago, 
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quando os agentes da Polícia Federal, que acompanhavam uma 
missão do GETAT, de demarcação de terras, foram emboscados 
resultando na morte de um policial e seis feridos. Esse ato crimi-
noso foi consequência da pregação subversiva do Padre Francês 
ARISTIDES CÂMIO, que está subordinado a D. ALANO MARIA 
PENA, Bispo de MARABÁ. O padre está em liberdade, mas os 13 
participantes da emboscada (pobres posseiros) estão presos e já 
confessaram que se inspiraram (pasmem todos) em ensinamen-
tos recebidos durante a Santa Missa.

Conhecem SUMAÚMA? Provavelmente raríssimas pesso-
as conhecerão. É uma pequena região do município de AXIXÁ 
DE GOIÁS. Conhecem CREMONA, na ITÁLIA? Talvez alguns 
conheçam de nome. Pois bem, quinze dias após um incidente de 
terras em SUMAÚMA, o Ministro da Agricultura recebeu um 
abaixo-assinado de quase 500 assinaturas, originário de CRE-
MONA, protestando contra a minoria dominante e exigindo re-
forma agrária. Por coincidência (coincidência mesmo?) os insti-
gadores mais atuantes na região são os missionários NOCOLA 
ARPONI e o Frei HENRIQUE ROZIENS, ambos estrangeiros, 
as missionárias LURDES GÓIS, brasileira, e NICOLINA (na 
realidade NICOLE), francesa. Participam também as religiosas  
BEATRICE URUCK, francesa, MARIE MADELEINE HAUFFER, 
francesa, e mais o Padre STANILSLAW SWIDERSKI, polonês.

Recorda-se que, em PERNAMBUCO e na PARAÍBA, esteve 
no corrente ano (maio e junho), instruindo sacerdotes e agentes de 
pastoral, o padre Belga JOSÉ COMBLIN. Um esclarecimento: em 
1972, o Pe. COMBLIN teve sustado o seu processo de expulsão, sain-
do do BRASIL, espontaneamente, sob o compromisso (com aquies-
cência da cúpula da Igreja) de não retornar mais a nosso País.

Não é demais repetir que também a recente Conferência 
da Classe Trabalhadora (I CONCLAT) aprovou a tese de uma 
Reforma Agrária total e radical, devendo prevalecer a luta pelo 
confisco de terras ao invés da desapropriação.
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Em 24 de agosto, compareceram ao acampamento, sem 
aprovação do Cardeal, 120 religiosos sendo 92 padres. Vieram 
para o confronto, que não houve.

A carta que assinaram está cheia de falsidades e até detur-
pa o evangelho.

É ridícula, embora sirva para caracterizar o estado de âni-
mo dos padres, a afirmação de que “todas as lutas do povo gaúcho 
e brasileiro de hoje passam pela Encruzilhada Natalino”. Dema-
gogia exagerada.

É uma inverdade reiterar acusação de que ninguém pode 
sair do Acampamento e de que os agricultores recebem constan-
tes ameaças e intimidações. Trinta e cinco famílias já saíram es-
pontaneamente, além das que vão para MATO GROSSO. 

Por que os Padres vieram apenas ao Acampamento de En-
cruzilhada e não foram ao “Acampamento Quero-Quero” (dos que se 
destinam a MATO GROSSO)? De quem é a culpa? Dos pastores ou 
do rebanho? Já nem todos são iguais e criados à imagem de Deus?

Dizem os padres que se apresentaram em RONDA ALTA 
como o bom samaritano, que atendeu o ferido deixado à beira da 
estrada. 

Eis a passagem da Bíblia (Lucas 10-25.37 - {sic}):

O bom Samaritano

E eis que se levantou um certo doutor da lei e lhe disse para 
o tentar: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? 
Jesus disse-lhes: O que está escrito na lei? Como lês tu? Ele, 
respondendo, disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu 
coração, e com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e 
com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mes-
mo. E Jesus disse-lhe: Respondeste bem; faze isso, e viverás 
(eternamente). Mas ele querendo justificar-se a si mesmo, dis-
se a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, retomando a 
palavra, disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, e 
caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram (do que levava); 
e, tendo-lhe feito feridas, retiraram-se, deixando-o meio morto. 
Ora, Aconteceu que passava pelo mesmo caminho um sacerdo-
te, o qual, quando o viu, passou de largo. Igualmente, um levi-
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ta, chegando perto daquele lugar, e, vendo-o, passou adiante. 
Mas um samaritano, que ia a seu caminho, chegou perto dele; 
e, quando o viu, moveu-se de compaixão. E, aproximando-se, 
ligou-lhe as feridas, lançando nelas azeite e vinho; e, pondo-o 
sobre o seu jumento, levou-o a uma estalagem, e teve cuidado 
dele. E, no dia seguinte, tirou dois dinheiros e deu-os ao estala-
jadeiro, e disse-lhe: tem cuidado dele; e quanto gastares a mais, 
eu to satisfarei quando voltar. Qual destes três te parece que 
o foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E ele 
respondeu: O que usou com ele de misericórdia. Então Jesus 
disse-lhe: Vai, e faze tu o mesmo.

Quem é o bom Samaritano? Os padres, que viveram um 
momento de ódio, ou a Coordenadoria, que oferece uma vida de 
paz? 

Antes das despedidas, a nossa PRESTAÇÃO DE CONTAS 
referida a 28 de agosto de 1981: 

LEVANTAMENTO EFETUADO EM 31/07/81
– 510 famílias acampadas
– 344 barracos
– 695 pessoas adultas
– 780 crianças

LEVANTAMENTO EFETUADO EM 28/08/81
– 317 famílias acampadas
– 270 barracos

FAMÍLIAS INSCRITAS PARA MATO GROSSO ATÉ 
28/08/81

– 137 famílias inscritas
– 62 famílias que aguardam na CEMAPA (Acampa-

mento de espera).
– 75 famílias que aguardam em suas residências ou de 

familiares
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FAMÍLIAS QUE DEIXARAM O ACAMPAMENTO POR 
DIVERSOS MOTIVOS

– 44 famílias deixaram o acampamento e retornaram 
para suas residências

– 07 famílias foram convidadas a deixar o acampamen-
to

– 03 famílias deixaram o acampamento por terem opta-
do por empregos

- 02 famílias abandonaram o acampamento por ocasião 
da chegada da Coordenadoria.

ATENDIMENTO FEITO PELA COBAL DE 31/07/81 a 
27/08/81

– Mercadorias diversas   56.750 Kg
– Leite natural            7.630 l

ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 30/07/81 a 
27/08/81

– Consultas 1.678
– Baixas hospitalares de adultos 6
– Baixas hospitalares de crianças 7
– Encaminhamento a outros serviços 10
– Partos hospitalares 10
– Vacina Poliomelite 280

IRMÃOS DO ACAMPAMENTO DE ENCRUZILHADA NA-
TALINO E DO "ACAMPAMENTO QUERO-QUERO"!

Obrigado por vossa compreensão! Nunca voz mentimos. 
Sempre dissemos, em nome do Governo, o que tínhamos a ofere-
cer. Se mais não oferecemos é que mais não tínhamos.

Sofremos convosco. Estamos felizes por aqueles que hão de 
ser felizes pela opção que fizeram. Continuaremos a sofrer pelos 
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que, intransigentemente, não aceitaram e se mantêm fechados 
num beco sem saída.

Aos primeiros, embora sem que o seja permanentemente, 
acompanharemos ao “Acampamento Quero-Quero" e, mais tarde, 
em suas novas terras. Permita Deus possam estes, saudáveis e 
prósperos, passados os anos – lembrando um exemplo e uma his-
tória –, ensinar aos seus filhos, nascidos em outra terra, que RIO 
GRANDE DO SUL e MATO GROSSO se integram numa pátria 
abençoada - una e indivisível - onde todos são irmãos e de mãos 
dadas constroem o porvir.

Aos segundos, aos que ainda permanecem em Encruzilha-
da, continuamos de mão estendida. Procurem-nos, se o deseja-
rem. Que Deus vos ilumine!

Dos que nos infamaram e apedrejaram não guardamos 
rancor. Abri-lhes os olhos, Senhor! Perdoai-os que eles não sabem 
o que fazem!

DESDE JÁ, O NOSSO ADEUS PARA UNS E O NOSSO 
ATÉ-BREVE PARA OUTROS! QUE O NOSSO ADEUS NÃO 
MARQUE UMA SEPARAÇÃO DEFINITIVA E, EM VERDADE, 
TODOS NOS REENCONTRAREMOS AMANHÃ!

RONDA ALTA, 31 DE AGOSTO DE 1981.
COORDENADORIA DO 

ACAMPAMENTO DO NATALINO
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