
O diálogo entre Bakhtin, Freire, Caldart e o MST: tecendo sentidos e 

construindo um novo contexto... 

 

Raquel de Oliveira Fragoso*1 

 
 

Quando o ser humano  está por um  fio,  o  

ser humano é mexido desde a raiz 

Roseli Caldart 

 

 Seu signo, ser sem-terra, e da terra formar toda uma consciência, que 

desencadeou a organização de um movimento social que não quer mudar o que está 

posto só para eles, mas a estrutura de um país que é dominado por certezas de não haver 

mudança possível. Os Sem Terra que têm sua origem em um lugar que tem como   

característica   (na   visão   das   pessoas   da   cidade) a  paz e a submissão, colocam-se 

como contestadores da estrutura social que explora seu povo e o submete a viver sem o 

direito de ter direitos, tirando-lhes autonomia e deixando-os viver na miséria para que 

possam dominá-los.  

 Nesse sentido e no entendimento que os Sem Terra se constituem em um 

contexto de luta pela terra, (e dessa luta floresce uma consciência que questiona seu 

lugar de exclusão) é que discuto no texto a constituição da consciência dos sujeitos  

Sem Terra   no Movimento.  Essa  consciência é formada na interação social da qual  

este sujeito participa.  Portanto,  a maneira com que esse sujeito pensa e se impõe se 

encontra no grupo de que os Sem Terra fazem parte. A terra se faz signo que, como para 

Bakhtin (1988, p. 35), adquire forma e existência nos signos criados por um grupo 

organizado no curso das relações sociais. 

 Os  Sem Terra estruturam uma  consciência  crítica  de  sua  condição na 

sociedade. E é na compreensão de seu lugar e porque desse lugar que eles se colocam 

dizem contra a situação a que estão sendo submetido. Assim como nos coloca Freire 

(1988)  é  tomando consciência desse  lugar  é que o oprimido se rebela para reivindicar 

sua humanidade.  

 Para isto a consciência se produz em uma coletividade que movimenta os sonhos   
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dos   sujeitos   da   terra,   que   não   aceitam   mais   estar   subjugados, desprezados ou 

esquecidos. É dentro do Movimento Sem Terra que os homens do campo aprendem a  

ter  o direito de  reivindicar  dignidade para suas vidas. Caldart (2004) nos traz esse 

entendimento que os Sem Terra nascem da falta da terra em que nasceram e  lutam pelo 

direito à volta para ela.  Os  Sem Terra querem se enraizar novamente, e lutam para que 

seu desenraizamento não seja definitivo.  

 Dessa  forma,  o  trabalhador  do campo no Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra  faz-se contestador,  sujeito da própria mudança na condição humana 

que vive, passa de um status de esquecimento e falta, para um destaque no cenário 

nacional brasileiro, na articulação da luta pelo direito de ter direito, na conquista da  

terra,  sendo esta um sinônimo de  luta,  arena de contestação da estrutura de um país e 

uma nova experiência de vida. 

 O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra se constituiu na arena de um 

coletivo em movimento,  não só pela  luta por  direito à  terra,  mas pela preocupação 

em se manter  como um grupo que  tem uma  identidade social,  a qual,  por sua vez,  

nasce do  lugar e da condição que ocupam na sociedade.  A tomada de consciência pelos 

trabalhadores do campo de sua condição tornou-o mote de uma reviravolta em seu 

contexto, fazendo-os rejeitar o estigma social de homem  ignorante   e   pacífico,   na   

textura   de   uma   nova   identidade   social,   de contestador que luta pela terra e tem a 

intenção de “ver o mundo de pernas pro ar”  (CALDART,  2000,  p.25),   transformando 

assim,  a estrutura que está posta.  

 Nesta direção,  projeta-se um mundo diferente para o sem-terra no  ideário das 

pessoas da sociedade brasileira. Desse modo, o MST oportuniza a formação da 

consciência de um coletivo que se constitui na dinâmica da condição de ser sem terra, 

desse fato, constrói-se a ideologia do movimento; de luta por justiça social, na conquista 

da terra, a terra torna-se um signo dessa busca. Logo, poderíamos dialogar com Bakhtin 

(1988), que afirma que a consciência se  instaura na  interação de um  indivíduo com o 

outro. É na interação social que a consciência do indivíduo encontra sua arena de 

constituição.  

 A terra torna-se o elo entre os indivíduos que se encontram na mesma 

circunstância de existência: a terra se transverte em signo. Assim como o pão e o vinho 

para a religião tornam-se o corpo e o sangue de Cristo (BAKHTIN, 1988). É a terra para 



os Sem Terra, uma materialização da luta e do desejo de conquista. Nas palavras de 

Bakhtin (1988, p.34),  

os signos só emergem, decididamente, do processo de interação entre   

uma   consciência   individual   e   uma   outra.   E   a   própria 

consciência individual está repleta de signos. A consciência só se torna   

consciência   quando   se   impregna   de   conteúdo   ideológico 

(semiótico). 

 

 A  ressignificação da consciência  reorganizou o modo de vida do sujeito Sem 

Terra de se perceber no mundo. A partir da percepção de não ter direito à terra, eles 

nortearam toda uma luta contra um sistema de exclusão do país. A luta é pela terra, no 

entanto, seu limite não se compreende apenas na posse de um pedaço de chão para tirar 

a subsistência, está relacionada, para além disso, ao direito   de   serem  seres   humanos.  

Os   Sem  Terra   colocam-se   como   sujeitos responsivos na  transformação de sua 

postura diante do mundo,  acreditando há futuro diferente do que eles vivem e,  assim,   

recriam a própria consciência na relação com outros que experienciam a mesma “sina”. 

Sendo assim, “cada campo de criatividade ideológica tem seu próprio modo de 

orientação para a realidade e refrata a realidade à sua própria maneira” (BAKHTIN, 

1988, p.33).  

 Para isso, os sujeitos Sem Terra se percebem em sua condição de ser sem terra, e 

dessa situação, do lugar em que se encontram na sociedade, articulam uma luta que 

muda todo um modo de pensar e agir no mundo. Nessa direção, a consciência do 

coletivo é construída à medida que a consciência do indivíduo se torna uma percepção 

com dimensão coletiva, pois a “consciência individual não só nada pode explicar, mas, 

ao contrário, deve ela própria ser explicada a partir do meio ideológico e social” 

(BAKHTIN, 1988, p. 35) a que pertence o indivíduo.  

 Desta maneira, o indivíduo Sem Terra faz-se na interação social do MST 

constituindo sua consciência ideológica em um grupo, que cria seu signo de luta, a  

terra,  um signo não que  “existe apenas  como parte de uma  realidade;  ele também  

reflete e  refrata uma outra”   (BAKHTIN,  1988,  p.  32).  A  terra  reflete o desejo de 

possuir um pedaço de chão e refrata em um pensamento de um povo que se refez, como 

sujeitos sociais, 

que se constituem como uma coletividade que traz para si (o que não 

quer  dizer  esgotá-la em si)  a  luta para garantir  sua própria 

existência   social   como   trabalhadores   da   terra,   enfrentando 

aqueles que,  nesta sociedade,  estão destruindo a possibilidade dessa 

existência.  Nesse sentido se constitui   (e  se  fortalece ou enfraquece)   



em  um  determinado   contexto,   dentro   de   relações sociais e,  no 

caso do  formato de nossas sociedades,  dentro da luta de classes 

(CALDART, 2000, p.33-34). 

 

 Com base no pensamento de Bakhtin, poderíamos dizer que os Sem Terra 

transcenderam  o  seu  nascimento  físico   ao   ingressarem   na   história;   um 

nascimento   social   que   os   posiciona   como   seres   de   existência,   que   têm 

consciência da realidade em que se encontram e,  que,  ao agirem sobre ela,  a 

modificam, tornando-se um ser social, cultural e histórico.  

 

Este  Sem Terra,   formado  pela   dinâmica   da   luta   pela  Reforma 

Agrária e do MST,  pode-ser  entendido  também como um novo 

sujeito  sociocultural,   ou   seja,   uma   coletividade   cujas   ações 

cotidianas,   ligadas a uma  luta social  concreta,  estão produzindo 

elementos de um tipo de cultura que não corresponde aos padrões 

sociais e culturais hegemônicos na sociedade capitalista atual,  e na  

brasileira   em particular.   Inscrevendo-se  no  que   poderíamos talvez   

chamar   de   um  movimento   sociocultural  que   reflete   e prepara 

mudanças sociais mais profundas (Caldart, 2004, p.34). 

 

 Deste modo, estar na vida não é simplesmente nascer, mas é agir de forma a ser 

responsivo, um sujeito que tenha postura diante da existência, respondendo à realidade 

que lhe é imposta por outros. Sendo assim,  

 

o que diferencia o ser  humano dos outros seres é sua capacidade de 

dar respostas aos diversos desafios que a realidade  impõe.  Porém,  

essa apreensão da  realidade e esse agir no mundo não se dão de 

maneira isolada. É na relação entre homens e mulheres – e entre estes 

e estas com o mundo – que se constrói uma nova realidade e que se  

fazem  novos   homens   e mulheres,   criando  cultura  e fazendo 

história (FREIRE 1997, p. 51).  

 

 Para  tal,  os sem-terra  reconhecem seu papel  na sociedade e na própria vida,  

despontando  para a modificação de  sua  humanidade,  que  antes  quase inexistia por 

aqueles que os oprimiam.  

 

Vocação   negada,  mas   também  afirmada   na   própria   negação. 

Vocação   negada   na   injustiça,   na   exploração,   na   opressão,   na 

violência dos opressores. Mas afirmada no anseio de liberdade, de 

justiça,   de   luta   dos   oprimidos,   pela   recuperação   de   sua 

humanidade roubada (FREIRE, 1988, p.30).  

 

 

 O sujeito do Movimento Sem Terra assume, assim, a condição de cidadão que 

todos deve ter na sociedade, ativo e crítico, que colabora para a melhoria do presente,  



bem como do  futuro do país.  Para não ser  manipulado,  mas ser  o governante de  sua 

própria existência,   sendo um  sujeito que  faz   sua história, cultura e política no âmbito 

de sua existência. Nesta perspectiva, afirma Freire, o homem  “como   ser   social   e   

histórico,   como   ser   pensante,   comunicante, transformador, criador, realizador de 

sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar.  Assumir-se  como  sujeito porque  

capaz   de  reconhecer-se  como objeto” (2011, p. 42).  

 De uma condição de excluídos do direito à  terra o movimento dos Sem Terra 

luta,  contesta,  propõe mudança de postura.  A ser sem  terra se constitui como um 

modo de vida, na formação de um novo sujeito social que estabelece novos valores na 

constituição de uma cultura.  

 Sem  terra,  movimento que  respalda em uma  cultura como dimensão de 

projeto,  ou seja,  um conjunto de práticas,  comportamentos,  valores,  posturas, 

convicções,   ideias que se produzem desde uma  luta social  e que projetam um mundo 

diferente” (CALDART, 2004, p.77). Os Sem Terra retiram da própria vida presente os 

planos para o futuro, “vida que se mistura com o movimento social e, no caso do MST,  

em uma organização social  com projeto político, certamente, terá uma dimensão de  

futuro com uma  força muito mais  intensa,  até porque é necessária à própria 

sobrevivência desse movimento” (CALDART, 2004, p. 79 ).  

 Dessa forma, em seus atos, o movimento, responsivamente, e não fugindo de  

sua   responsabilidade,   sem   álibi2, colocam-se  como sujeitos  que têm consciência 

coletiva do  lugar que ocupam e da condição que estão  impostos a viver.  E se  

posicionam  frente   a   isto,   em  luta   pelos   seus   direitos   e   não   se conformam 

que a verdade é a que está posta,  mas a que eles ainda podem construir pela luta. O 

Sem Terra não querem nada de graça, querem ter direito de viver dignamente em seu 

lugar de origem: o campo. 

 Sendo assim,  estar  no mundo é  ter  consciência de que é sujeito,  e agir sobre   

ele   não   sendo   objeto,  mas   um  agente   de   transformação   da   própria realidade. 

Como bem nos lembra Freire, “Ninguém pode estar no mundo e com os outros de forma 

neutra.  Não   posso   estar   no  mundo   de   luvas   nas  mãos constatando apenas. A 

acomodação em mim é apenas caminho para a inserção, que implica decisão, escolha, 

intervenção na realidade” (FREIRE, 2011, p. 75). O Movimento Sem Terra age sobre o 
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mundo e não quer ficar sem expressão, e no coletivo se constitui e parte do educar em 

cada ato para se chegar às conquistas de seus sonhos e convicções.  E como um 

movimento que educa entende que “ensinar   não   é   transferir   conhecimento,  mas   

criar   possibilidades   para   a   sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 

2011, p. 47).  

 O MST se faz como um espaço de luta, que se educa e se orienta por ela; seus   

valores,   organização,   na   constituição   de   sua   consciência   em   uma coletividade.  

E isto acontece pela mística, gesto e a cultura que estes recriam na formação dos novos 

sujeitos que os constituem. Isso nos remete a pensar nesse sujeito,  no singular,  como 

constituído de diversos sujeitos no plural  (CALDART, 2004, p. 34) e são de diversas 

regiões, etnias, gêneros e culturas diferentes, que combinam na  formação dessa  

identidade social  mais ampla  (CALDART,  2004, p.34).  

 Com isso, o MST abarca uma coletividade diversificada que se mantém 

organizada pelo  ideal  de  luta que se  torna uma  forma educativa de vida;  pela 

formação humana, em busca de seus sonhos e ideário de uma sociedade melhor, que é a 

“possibilidade de fazer-se a si própria enquanto transforma a realidade e se produz 

como um sujeito histórico”  (CALDART,  2004,  p.332).  Nessa mesma direção, Freire 

(1988,  p. 54)   afirma   que   é   a   inserção   lúcida   do   homem  na realidade, na 

situação histórica que o levou à crítica desta mesma situação e ao ímpeto de transformá-

la. É no reconhecimento de seu lugar que o homem pode ser o agente das mudanças em 

sua vida e história.  

 Nessa perspectiva, o movimento se faz um sujeito pedagógico que educa seus 

integrantes e transforma a concepção de pensar a educação, hoje, em uma educação que 

tem como base a formação humana, que foi perdida ao longo de sua história. Pautando-

se pela luta, o movimento repensa a educação como uma forma de vida que se 

estabelece nas experiências das pequenas ações diárias, que educa e transforma a 

consciência de quem faz essa luta social que o MST tem como sua existência. Na 

constituição de homens que têm consciência de não serem como “coisas” no mundo.  

 

É como homens que os oprimidos  têm de  lutar e não como  “coisas”.  

É precisamente porque reduzidos a quase “coisas”, na relação de 

opressão em  que   estão,   que   se   encontram   destruídos.   Para   

reconstruir-se   é importante   que   ultrapassem  o   estado   de   quase   

“coisas”.  Não   podem comparecer  à  luta como quase  “coisas”,  

para depois serem homens.  É radical   esta   exigência.   A   



ultrapassagem   deste   estado,   em   que   se destroem, para o de 

homens, em que se reconstroem, não é a posteriori. A luta por esta 

reconstrução começa no auto-reconhecimento de homens destruídos 

(FREIRE, 1988, p. 55).  

 

 O movimento Sem Terra em sua coletividade educa “à medida que se faz 

ambiente de produção de uma identidade coletiva processada através e em cada pessoa, 

ao mesmo tempo que para além delas” (CALDART, 2004, p. 344), pois quem  vê   

reconhece-os   na  organização,   nas   ações,   nas  místicas   do   grupo  e posturas  que 

expressam princípios  e  valores.   Isso pode  se dizer  um detalhe pedagógico do 

movimento.  

 A terra, a arena de luta, também transforma e educa, na busca por tê-la; “no 

reencontro consigo mesmo ou com o seu ser terra, restabelecendo (embora também 

recriando) o processo pedagógico interrompido com o desenraizamento que sofreram ao 

serem privados não da posse mas  também do  trabalho e do cuidado dela” (CALDART, 

2004, p.353). Nesse sentido a 

 

terra não está à nossa  frente como algo distinto de nós mesmos. 

Temos a Terra dentro de nós. Somos a própria Terra   que,   na   sua   

evolução,   chegou   ao   estágio   de sentimento,   de   compreensão,   

de   vontade,   de responsabilidade e de veneração: Numa palavra: 

somos a Terra   no   seu   momento   de   auto-realização   e   de 

autoconsciência”   (BOFF,  2004 apud CALDART,  1999,  p. 352). 
 

 O Sem Terra se constitui como um sujeito que promove uma cultura de seu 

modo de vida, de seu jeito de estar no mundo e faz disso as “pegadas educativas do 

movimento” (CALDART, 2004, p.362), que transforma seu presente e projeta o seu 

futuro no mundo. Para isso, tem em sua história outro agente que confirma sua 

longitude, no cenário do país, a memória de sua história para que as pessoas não se 

esqueçam do lugar que ocupam e nem do lugar que estão ocupando, pois muitos dos 

seus se  foram na  luta e outros estão vivos ainda pela  resistência destes que fazem o 

futuro, isto é, educação em movimento é ser Sem Terra em sua plenitude e  saber.  E é 

neste  contexto  de  luta,  que  se educam e que a consciência se constitui.  

 

O próprio da consciência é estar no mundo e este procedimento é 

permanente   e   irrecusável.   Portanto,   a   consciência   é,   em  sua 

essência,  um  ‘caminho para’  algo que não é ela,  que está  fora dela,   

que   a   circunda   e   que   ela   apreende   por   sua   capacidade 

ideativa.  Por definição,  a consciência é,  pois,  método,  entendido 

este  no   seu   sentido  de  máxima  generalidade.  Tal  é a  raiz  do 



método,  entendido este no seu sentido de máxima generalidade 

(FREIRE, 1988, p. 56).  

 

 O movimento dos Sem Terra constitui  sua consciência crítica e coletiva pela 

força da luta, seus ideias, sua coletividade, organização, modo de vida em projeto, a 

terra, cultura, a história; tudo isso em um contexto de movimento, tudo se move no 

sentido de estar refletindo o que estes são, o que querem ser, o que vão ser; como 

movimento social que não se sucumbe a chegar ao fim, mas de manter em permanência 

seus projetos por justiça social. Concordando com Freire (1994, p.91), acredito que  

 

fazendo-se e  refazendo-se no processo de  fazer  história,  como 

sujeitos e objetos, mulheres e homens, virando seres da inserção no 

mundo e não da pura adaptação ao mundo, terminaram por ter no 

sonho  também um motor da história.  Não há mudanças sem sonho 

como não há sonho sem esperança. 
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