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EM BUSCA DA CIDADANIA: 500 ANOS DE MOVIMENTOS SOCIAIS.

A memória da resistência
A história do povo brasileiro não é somente a história do êxodo e dos massacres de
índios e negros pela intolerância das oligarquias, mas é também a memória da resistência
aos massacres e aos modelos implementados pelas elites que dão as costas para o povo

Ênio Bohnenberger
Direção Nacional do Movimento

dos Sem-Terra - MST

ou tentar mostrar a vi-
são que temos da for-
mação do Pais Ha dois
Brasis e ha duas histo-
rias. Há o Brasil das eli-

tes e há o Brasil dos de baixo. Há a
história da elite e há a nossa histó-
ria, dos trabalhadores de baixo. As
elites brasileiras sempre trataram o
povo brasileiro com muito despre-
zo, nunca levando em conta, para
desenvolver a nossa nação, o povo
brasileiro. Ou seja, sempre gover-
naram o nosso país de costas para
o povo. Sempre olharam para os
Estados Unidos, para a Europa e para
outras nações, e nunca para o povo
brasileiro. Assim foi desde a Colô-
nia até hoje.

As elites sempre se inspiraram
em outras nações ou as copiaram e
não se preocuparam em construir o
Brasil-nação. Hoje, estamos sendo
vítimas, novamente, de uma
recolonização. Fomos durante sécu-
los colônia de Portugal e hoje
estamos sendo uma colônia dos Es-
tados Unidos.

O que é o conceito de colônia?
Colônia significa que as principais
decisões não são tomadas aqui. As

principais decisões do nosso país
são tomadas pelo FMI, fora do País,
como acontecia na época da colô-
nia antiga. Então, as elites brasilei-
ras sempre utilizaram o Estado, se
apropriaram do Estado para fazer
suas políticas.

O Estado não é apenas o gover-
no. É o Estado como um todo:
Judiciário, a Polícia Militar, o
Legislativo, os ministérios. As elites
utilizaram o Estado para matar, do-
minar, expandir. E hoje elas se apro-
priam do que o Estado
construiu. Construímos uma nação
e o Estado financiou toda a energia
elétrica, o petróleo, as comunica-
ções, os bancos, as estradas, as fer-
rovias, as hidrovias, tudo isso o Es
tado brasileiro construiu, porque as
políticas necessitavam desse Esta-
do para desenvolver o capitalismo
no Brasil. Como hoje as elites nãl
necessitam mais do Estado, elas acaj
bam com ele. Apropriam-se, p°i
exemplo, das telecomunicações.
Então, se olharmos por esse ângu-
lo, as elites sempre utilizaram o Es-
tado, inclusive para formar os seus
filhos. Hoje elas não precisam maiS
da universidade pública. Os filhos
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das elites estudam lá fora. Por isso
querem acabar com a universidade
pública, com a educação. As elites
brasileiras não necessitam mais do
Sistema Único de Saúde, porque têm
a Golden Cross, a Unimed e outros
serviços. Quem precisa do SUS são
os pobres. Então vamos acabar com
isso. O Estado está sendo sugado.
Um Estado que durante 500 anos
esteve a serviço das elites. Como
agora não há mais necessidade de
as elites terem o Estado, acaba-se
com o Estado, e vem a
recolonização.

O que tem a ver isso com os
movimentos sociais? Por exemplo,
para nós, do Movimento dos Sem-
Terra, significa o abandono total, e
se abre mão de construir a nação
brasileira para apenas ser um apên-
dice do capital financeiro internaci-
onal. Para se ter uma idéia, enquan-
to o orçamento do Incra para a re-
forma agrária é de R$ 2 bilhões,
para todo o País, no ano passado,
só de juros para o FMI - não para
pagamento de dívida, só de juros -
foram pagos em torno de U$ 85 bi-
lhões.

A prioridade não é investir aqui
no Brasil. A prioridade é justamen-
te enriquecer uma elite financeira
internacional. E que relação tem isso
Conosco? Hoje, se abriu mão de
Construir a agricultura brasileira. Está
se copiando novamente o modelo
americano, quando se deixa 3% da
População brasileira no campo. Isso
Significa o quê? Significa o fim da
agricultura familiar, o fim de qual-
quer perspectiva dos pobres no
Campo. Esse projeto é muito per-
Verso, e nós, os sem-terra, temos
também a ver com a construção do
flOS0 Brasil-nação.

Deveriam priorizar o povo bra-
Sileiro. Nós temos a capacidade de
expandir o nosso país e construir
Urna imensa nação. Enquanto nos
Países da Europa uma vaca produz,
Por exemplo, 40 litros de leite/dia,
e eles, para aumentar 10% da pro-
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dução, vão ter que fazer uma revo-
lução tecnológica, genética, a mé-
dia de produção de leite no Brasil,
em Uberaba, um dos maiores pro-
dutores brasileiros, é de 6,5 litros,
e para aumentarmos 100% ou 200%

As elites estão
comemorando os

500 anos,
patrocinados pela
Rede Globo, mas

não está escrito na
história que eles

estão comemorando
e pisando nos
cadáveres de

milhões e milhões
de pessoas - índios,

escravos e
miseráveis

a nossa produção, não precisamos
fazer nenhuma revolução, é só tra-
tarmos as vacas.

Mas o Brasil abre mão de inves-
tir no agricultor, no povo brasileiro.
Uma nação que não leva em conta
o seu povo não é uma nação. Jo-
gam o povo no analfabetismo, e te-
mos quase 40 milhões de brasilei-
ros em estado de miséria. São 24
milhões na miséria absoluta. Então,
as elites, que não respeitam o seu
povo, que viram-lhe as costas, não
constituem uma nação. O principal
fator de uma nação é o seu povo.
Mas não se leva em conta isso.

Essa história oficial muitas vezes
não é contada. Lá nas universida-

des vamos ver que, nesse ufanismo
de discutir os 500 anos de Brasil,
houve pessoas na história que re-
sistiram a esses modelos. Então, as
elites estão comemorando os 500
anos, patrocinadas pela Rede Glo-
bo, mas não está escrito na história
que ela estão comemorando e pi-
sando nos cadáveres de milhões e
milhões de pessoas - índios, escra-
vos e miseráveis.

Que ousadia é essa da Rede Glo-
bo e do Fernando Henrique de que-
rer comemorar os 500 anos do des-
cobrimento? Já se sabe que há 60
mil anos já tínhamos os índios aqui.
Que ousadia é essa de querer dizer
que nós descobrimos isso aqui?
Onde estão os 5 milhões de índios
que aqui viviam? Eles estão come-
morando, pisando em cima desses
cadáveres, em cima de milhões de
brasileiros. Eles estão comemoran-
do o êxodo e o massacre do índios.
Porque na história as elites brasilei-
ras sempre foram intolerantes com
os movimentos sociais.

Quando as elites não consegui-
ram voltar os movimentos sociais
para elas, para que os movimentos
sociais ficassem do lado delas, o que
fizeram? Foram intolerantes e aca-
baram com os movimentos sociais
com massacres.

Assim é a história do quilombo
de Zumbi dos Palmares. Estavam
construindo uma comunidade negra
livre, democrática, coordenada pe-
los próprios trabalhadores. Mas as
elites não toleraram. Também não
toleraram o fato de Antônio Conse-
lheiro construir Canudos no sertão
da Bahia. Mandaram quatro expe-
dições do Exército até acabar com
tudo, pois, caso contrário, aquilo
iria transformar-se num referencial
dos trabalhadores. Portanto, tinha
de acabar.

Os trabalhadores do Contestado,
em Santa Catarina, que se revolta-
ram contra a construção da ferrovia
que iria desalojá-los e tomar-lhes as
terras, foram perseguidos e mortos
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pelo Exército. Há cerca de dois anos, oligarquias agrárias, com o capital in- sem tais movimentos também não
quando estávamos fazendo ocupa- dustrial, sempre se manteve intacta existiríamos, pois, como diz o dita-
ções e realizamos uma jornada na- no poder.	 do, quem não tem passado não tem
cional que deu grande notoriedade Agora, com os 500 anos, vêm os futuro. Não adianta ficar dizendo
ao MST, o ACM falou aos jornais e monumentos. Já dizia Walter Benja- que o nosso povo foi massacrado,
televisões que se fosse presidente min que nunca houve um monu- vamos olhar também o que o povo
do Brasil iria acabar com o MST num mento de cultura que não fosse um fez. O nosso movimento inspirou,
só dia, ou seja, decretava a ilegali- monumento da bárbarie, porque se nisso. Como é que o povo lutou?
dade do movimento, e acabou.	atrás de cada monumento criado O companheiro João Pedro Stédile,

As elites não desistiram de acabar existe uma história de horror, uma andando pelo interior de
com o Movimento dos Sem-Terra. O história de massacre. É isso que es- Pernambuco, encontrou um sujeito
nosso movimento, apesar de estar aí, tão comemorando. Nós, dos movi- que pertencia às Ligas Campone-
não é engolido por eles, pois não mentos sociais, não compartilhamos sas, já velhinho, com setenta e pou
nos toleram. Os senhores já imagina- com isso e não fazemos parte des- cos anos, e perguntou-lhe como eles
ram 15 anos do nosso movimento no ses 500 anos que a elite está co- faziam para levar 200 mil campo-
Brasil? Isso é impossível. Como é que memorando. Não temos nada a ver neses para Recife. O velhinho res
pode, em pleno ano 2000, com tanta com isso. Fizemos questão de nos pondeu-lhe que paravam o trefl1,
modernidade, ainda existir o Movi- afastar.	 colocavam paus nos trilhos e o cri-
mento dos Sem-Terra no Brasil? Isso Rapidamente, gostaria de expli- chiam de agricultores. Na décadas
não passa pela cabeça deles, que car o que é o Movimento dos Sem- de 50 e 60 conseguiam levar 200
comemoram 500 anos de dominação Terra. Sempre dissemos que não mil camponeses para a capital de
e de poder absoluto. A elite brasilei- somos um grande movimento de Pernambuco. Então, temos de aprerr
ra nunca precisou dividir o poder. luta, somos apenas seguidores do der com o que fizeram. Foram ao-
Apesar de fazer alianças com o capi- que os outros movimentos sociais dazes, não foram uns coitados. Fo
tal internacional mais forte, com as fizeram antes de nós. Se não fos- ram ousados. Isso é importante para
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nós, porque aprendemos com eles.
Se eles não houvessem lutado an-
tes de nós, não seríamos nada. Por-

levamos isso em conta.
Por exemplo, uma das coisas

que aprendemos é que temos de
multiplicar centenas, milhares de
lideranças, senão o movimento
não tem futuro. Aprendemos que
não basta querer construir o MST
no Rio Grande do Sul ou em Mi-
nas Gerais. Por isso, estamos or-
ganizados em 24 Estados. Apren-
demos que não basta apenas uma
reivindicação econômica, temos
de ter bandeiras políticas concre-
tas. Temos de defender a nação
que construímos, temos de orga-
nizar a produção, temos de deba-
ter com os operários, enfim, te-
mos de ter um projeto de socie-
dade. Como já dissemos, quem
não sabe para onde deseja ir não
vai a lugar nenhum. O mesmo
acontece conosco. Se não tiver-
mos um projeto de sociedade, um
projeto político, irá acontecer a
mesma coisa que acontece a uma
pessoa que vai à rodoviária com-
prar uma passagem. No entanto,
se não souber para onde quer ir,
ficará a vida toda na rodoviária,
porque ninguém irá vender uma
passagem para uma pessoa que não
sabe para onde vai. Portanto, temos
de ter um projeto de sociedade, um
projeto político. Temos debatido
muito esse tema. Não temos esse
Projeto pronto. Não basta ter ape-
nas um projeto escrito, é preciso
desenvolvê-lo na cabeça, no cora-
ção, vivencjando valores diferentes.
Não é apenas um projeto de trans-
formação econômica, mas um pro-
jeto de valores diferenciados. Te-
'nos de começar a viver isso dentro
do nosso cotidiano, dentro do nos-
SO acampamento, dentro do nosso
assentamento.

Nós, apesar de todos os proble-
'nas, apesar da crise enfrentada pela
agricultura brasileira, da crise de
'novimentos sociais, garantimos, em

nossos assentamentos, quatro coisas
básicas, fundamentais, que muita
gente do povo brasileiro não tem.
Garantimos trabalho o ano todo;
moradia digna; alimentação - nin-
guém passa fome em nossos assen-

Para comemorar,
temos a resistência
do povo brasileiro,

porque em todos os
períodos, em todas as
épocas e em todos os

lugares do Brasil
houve resistência,
ou seja, não houve
aceitação pacífica

desse projeto,
desse modelo

implementado pelas
elites

tamentos; e educação, pois não exis-
te uma criança fora da escola. Por-
tanto, essas quatro coisas básicas são
requisitos suficientes para provar que
é preciso fazer a reforma agrária
no Brasil. No entanto, apesar de
impormos derrotas políticas, o lati-
fúndio, como estrutura, continua pra-
ticamente intacto.

Aprendemos também que não fa-
remos sozinhos a reforma agrária.
Por isso, nos articulamos com as ci-
dades. Em 95, usamos uma faixa que
dizia assim: "Reforma agrária se faz
no campo, mas se conquista na ci-
dade." A partir daí, começamos a
levar a luta, por meio das marchas,
para as cidades, porque ficar somen-

te na ocupação de latifúndios lá no
fundão não iria resolver nada. Para
comemorar, temos a resistência do
povo brasileiro, porque em todos
os períodos, em todas as épocas e
em todos os lugares do Brasil, hou-
ve resistência, ou seja, não houve
aceitação pacífica desse projeto,
desse modelo implementado pelas
elites. Algumas pessoas disseram
"não". É importante comemorarmos
isso, porque em todas as partes do
Brasil, em todos os cantos, em to-
das as épocas, em todos os perío-
dos, houve pessoas que disseram
"não" e resistiram. Isso é preciso
comemorar.

Dissemos que somos a memória
da resistência, somos a memória dos
que disseram "não", dos que não
aceitaram ser escravos. Somos a
memória do Quilombo de Zumbi dos
Palmares. Somos o acampamento de
Canudos, de Antônio Conselheiro.
Somos a Inconfidência Mineira. So-
mos a guerra do Contestado. Somos
as grandes colunas de marchas, como
fez Luís Carlos Prestes. Somos as
Ligas Camponesas do Nordeste. So-
mos os braços cruzados dos operá-
rios. Somos a memória das crianças
mortas na Candelária. Somos a me-
mória de Carandiru, de Corumbiara,
de Eldorado dos Carajás. Somos
Dorcelina, na busca de um mundo
novo. Somos, como disse Walter
Benjamin, os que escovam a histó-
ria a contrapelo; ou, como disse o
nosso poeta Geraldo Vandré na
música "Aroeira": "É a gente fazen-
do contas para o dia que vai che-
gar." Não queremos apenas fazer a
transformação econômica. Como
movimento social, queremos fazer
um ajuste de contas com as elites
brasileiras. Para tanto, precisamos ter
bem viva em nossa memória o que
fizeram com os nossos escravos,
com os nossos índios, com os nos-
sos movimentos sociais. Então, viva
a resistência dos povos, viva os
movimentos sociais, viva o povo
brasileiro.	 U

Janabri1/2000	 REVISTA DO LEGISLATIVO 67


