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Resumo: 

É noite escura em 1996, quando homens, mulheres e crianças saem peregrinos, semeando e 

chorando, de bandeira erguida e facão nas mãos, para ocupar as margens da rodovia  MT 358. 

Eles queriam terra! Mas também queriam saúde, educação e dignidade. Razões pelas quais 

essas famílias se reuniam se organizavam e lutavam. È dia ensolarado em 1999, quando estes 

mesmos homens, mulheres e crianças rindo e cantando,  trazem nos braços os primeiros frutos 

da terra,  para festejar a conquista do chão. Eles venceram o latifúndio e fizeram raiar o maior 

assentamento do Brasil: Antonio Conselheiro. Gigantesco, seus limites cingem três 

municípios: Tangará da Serra, Barra do Bugre e Nova Olímpia. O assentamento Antonio 

Conselheiro está organizado em 36 agrovilas, que se subdividem em aproximadamente 25 

lotes cada, devido ao formato de sol das agrovilas todos os lotes fazem fronteira com a área 

social, destinada à construção da coletividade. Além  destas agrovilas o assentamento ainda 

abriga duas comunidades de lotes denominados de Serra dos Palmares(localizada no 

município de Tangará da Serra) e Comunidade Jatobá( localizada nos município de Nova 

Olímpia e Barra do Bugre), onde os lotes possuem o formato de quadrado. Totalizando 

37.600 hectares de terra distribuídos entre 1050 famílias, o que o caracteriza com o segundo 

maior Assentamento da América Latina. Esta comunicação pretende refletir sobre o universo 

feminino no Assentamento Antonio Conselheiro, com a intenção de analisar o 

posicionamento político e ideológico da mulher assentada, enfatizando as diferenças 

memoriais na forma de narrar de mulheres em diferentes faixas etárias: a jovem e a adulta. 

Visando o registro e abordagem analítica de narrativas que concatenam saber popular e 

história individual e coletiva. Nessa direção, trilhamos a posição da mulher nas lutas 

ocorridas, tendo como pano de fundo a ação coletiva de um grupo de mulheres na 

implantação de uma das escolas do assentamento. Destacando como as circunstancias sociais 

podem interferir nos aspectos memoriais e ideológicos da mulher assentada. 
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Se o que se canta 

Também conta na construção da 

história, 

Cantaremos juntos! 

Se sabemos, que sozinhos não vamos 

chegar lá 

Nos daremos as mãos pelo caminho! 

Se o cansaço nos alcançar na estrada 

Socializaremos o sacrifício! 

   Zé Pinto. 
 

Esta comunicação tem como objetivo trabalhar com um viés da história do 

Assentamento Antonio Conselheiro, tomando como ponto de partida as entrevistas 

concedidas pelas assentadas
4
 Roselene Sales dos Santos e Ilga Zimmermann, ambas narram 

suas trajetórias, descrevendo a chegada ao acampamento
5
 que viria a ser o Assentamento 

Antonio Conselheiro. Nesta direção pretendemos analisar a percepção memorial, nas 

narrativas individuais, acerca de uma experiência coletiva, tendo como pano de fundo alguns 

recortes da história do Assentamento, analisando como estes recortes da história são 

abordados ora sob a ótica de Roselene Sales 14 anos
6
; ora sob a ótica de Ilga Zimmermann 47 

anos
7
, observando as especificidades de cada olhar acerca de um mesmo acontecimento e as 

influências que o contexto sócio-cultural, pode causar em cada narradora, contribuindo para 

determinar o modo de narrar e reconstituir cada trajetória. Quais as marcas presentes no 

discurso que trazem a diferença de olhar, e conseqüentemente de narrar, um mesmo tempo de 

experiência vivido por duas mulheres em fases diferentes.  

Para entendermos esta perspectiva se faz necessário um breve entendimento sobre o 

conceito de memória. A memória pode ser entendida como o processo de ordenação de 

lembranças e também a releitura dessas lembranças. Para LE GOFF (1996)  se Distingue três 

tipos de memória: a memória especifica: para definir a fiação dos comportamentos das 

espécies animais, de uma memória “étnica”, que assegura a reprodução dos comportamentos 

nas sociedades humanas e no mesmo sentido de memória “artificial”, eletrônica em sua forma 

mais recente, que assegura sem recurso ao instinto ou a reflexão, a reprodução de atos 

mecânicos encadeados. Enquanto para Michael Pollak (1990) existem dois tipos de memória, 

aquela relacionada à “acontecimentos vividos pessoalmente” e aquela relacionada a 

                                                 
4
 ASSENTADA: pessoa que deixou de ser acampada, ou seja, passou a ter posse de determinado pedaço de terra, 

cedido pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). 
5
 ACAMPAMENTO: Local onde as pessoas se aglomeram para reivindicar a posse de terra no processo de 

Reforma Agrária 
6
 A assentada Roselene Sales tinha 14 anos quando vivenciou a história narrada.   

7
 A assentada Ilga Zimmermann tinha 47 anos quando vivenciou a história narrada.   
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acontecimentos “vividos pela coletividade”. Maurice Halbwachs afirma que „ a memória 

deveria ser analisada como um fenômeno social, construída coletivamente e passível de 

constantes transformações‟(p. 32). A memória é, portanto constituída por pessoas, 

compreendendo-a como um fenômeno construído social e coletivamente, por que ninguém 

vive só em meio ao universo, mesmo quando se trata de acontecimentos vividos 

individualmente, estes acontecimentos estão inseridos em uma organização social.  

Na narrativa de Roselene Sales, conhecida como Rosa Sales, assentada e residente no 

Assentamento Antonio Conselheiro, lote 121, agrovila 10; casada com o Senhor Elias Cruz; 

nascida em 23/05/1984, membro da Associação Feminina do Assentamento Antonio 

Conselheiro, na qual atua como costureira; ela afirma ter aos 12 anos, ingressados com sua 

família no acampamento Paiol, localizado no município de Cárceres de onde sua família é 

transferida para o acampamento Antonio Conselheiro localizado no município de Tangará da 

Serra.  

Nós viemos pra cá foi porque meu pai queria pegar um pedaço de terra e ele 

ficou no Paiol, mas lá não deu certo e ele veio parar nesse assentamento 

aqui, que a terra era melhor pra cá. Ai ele veio e nos trouxe. Nós ficamos 

acampados uns seis meses, mas meu pai queria plantar e nós mudamos para 

a sede da Tapira. Já tinha ido bastante gente e ele foi para tocar roça, 

(naquele bolo, naquele tanto de gente no acampamento não dava pra tocar 

uma roça nem nada!) lá tinha bastante espaço, pra plantar e já tinha ido 

varias pessoas e ele foi também. Nós fizemos um barraco lá, e eu tinha 

bastante irmão! Seis irmãos dentro de casa ainda, ai começamos a tocar a 

roça, plantar arroz, plantar milho e ir se virando até sair a terra, sair o lote e 

trabalhar no que era da gente. 

 

A narradora Ilga Zimmermann, nascida em 01/05/1951 57 anos, casada com Osmar 

Zimmermam, assentada, residente e domiciliada no Assentamento Antonio Conselheiro, 

agrovila 23 lote 418, pioneira do Assentamento, onde reside desde a fase do Acampamento. 

Relata experiências de uma mulher adulta, madura, que traz consigo uma gama de 

experiências decorrente do seu tempo de vida, determinada, mas não menos sonhadora. 

Senhora de sonhos próprios de quem já viveu quase seis décadas: 

Sou Ilga Zimmermann, tenho 57 anos moro no Assentamento Antonio 

Conselheiro, desde 1997, acampada. Vim da triangulo, tinha um objetivo na 

vida de um dia possuir uma terra. 

  

Nos dois casos as narradoras são caracterizadas como narradoras protagonistas, que 

segundo D´ONOFRIO( 2007), trata-se daquele que sendo o enunciador do discurso, é ao 

mesmo tempo, participante do processo enunciado, no qual o protagonista do enunciado é o 

mesmo da enunciação, neste caso, ele primeiro vivencia a história narrada e depois, ao narrar 



 4 

o que viveu, viu, ouviu, em determinadas circunstancias se torna um historiador ou narrador 

dos fatos narrados.. É por intermédio de seus olhos e de seus sentimentos, que são 

apresentados o elemento constitutivo da narrativa. 

A narrativa de Ilga Zimmermann trás as marcas da enunciação, que a constitui como 

narradora protagonista, pois estando inserida no assentamento, participa dos fatos narrados, 

demarcando em sua narrativa, traços de sua participação individual e coletiva nas decisões e 

encaminhamentos que nortearão o próprio assentamento. Marcas que darão ao texto uma 

característica verídica.    

Agente ficou de 97 até 98 na Che Guevara, no acampamento e aonde houve 

uma discussão na coordenação de transferirem algumas famílias para a sede 

da fazenda da então fazenda para então cuidar da sede. Agente foi incluído 

nessas famílias, nessa turma se incluiu a família de José Nogueira, Plínio, 

Gumercindo, nós, Edvaldo, Zé Nilton, Zé Barba e Marino e houve a 

discussão que entre essas famílias havia crianças do pré a quarta série que 

precisavam de uma escola, e também havia alunos da 5ª série para frente até 

a oitava, que esses alunos eram levados no ônibus do seu Zé Nogueira, para 

a escola, então Che Guevara, mas aqui na Sede foi se formando então uma 

escola que agente ajudou a levantar foi feita a reunião e havia sete criança da 

Primeira a quarta série, onde a professora foi a professora Edilza que 

trabalhou ali como professora voluntária, também a merenda e essas coisas 

assim tudo era feito por pessoas voluntárias, onde eu trabalhei, dona 

Madalena trabalhou, dona Nena, dona Denise, e dona Sueli que trabalhava lá 

na escola também. Foi um tempo por um lado difícil, mas por outro lado 

alegre porque as famílias eram muito unidas, e eram mesmo. Todo mundo 

trabalhava ninguém tinha salário e tocava o barco. 

 

De acordo com Ecleia Bosi, que aborda o conceito de “Memória viva” é possível 

considerar tanto Ilga Zimmermann, quanto Rosa Sales, como memória-viva da historia do 

Assentamento Antonio Conselheiro, pois ambas participaram diretamente dos fatos que 

narram, tornando a narrativa mais convincente, em consonância com o que afirma 

Thompson(1992) quando diz que a evidencia oral transforma os objetos de estudo em sujeitos 

e contribui para uma história, que não só é mais rica, mais viva e mais comovente, mais 

também, mais verdadeira. Ao narrar, tanto Ilga Zimmermann quanto Rosa Sales, perpetua a 

história do Assentamento Antonio Conselheiro e também suas próprias histórias de vida, 

histórias que estão intimamente ligadas. A cada narrativa a história do Assentamento se refaz 

se fortalece, se constitui como história coletiva. Como afirma Le Goff (1996) em sua obra 

História e memória: 
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A memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das 

forças sociais pelo poder. Tornarem-se senhores da memória e do 

esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos; dos 

indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os 

esquecimentos e o silêncio da história são reveladores desses mecanismos de 

manipulação da memória coletiva. A memória social é um dos meios 

fundamentais de abordar os problemas do tempo e da história relativamente 

os quais a memória está ora em retraimento ora em transbordamento. 

(Le Goff, 1996, p. 426). 

  

As narrativas trazem marcas que apresentam as narradoras como testemunha dos 

caminhos trilhados por homens, mulheres e crianças em busca da terra sonhada, para 

Halbwachs (1990) „a memória é resultado do movimento do sujeito, no ato da memorização, 

como também é ação dos diversos grupos sociais em suas histórias. ‟ Sabendo que o povo 

que não conhece sua história está fadado ao esquecimento, um povo que não recorda suas 

lutas, tende a desanimar e se acomodar, um povo que não lembra seus heróis, não festeja suas 

vitórias esta sujeito a lembranças de heróis e vitórias do poder dominante. Em consonância 

com os pressupostos teóricos de Le Goff (1996): 

A amnésia é não só uma perturbação no indivíduo, que envolve 

perturbações mais ou menos graves da presença da personalidade, mas 

também a falta ou a perda, voluntária ou involuntária, da memória coletiva 

nos povos e nas nações. Que podem determinar perturbações graves da 

identidade coletiva. 

(LE GOFF, 1996, p. 425). 

 

No entanto, apesar das duas narradoras serem protagonistas, elas se diferenciam no 

que diz respeito ao tipo de narrativa, enquanto Rosa Sales constrói uma narrativa com forte 

fundo individual, amplamente fundamentada e caracterizada em 1ª pessoa do singular, pois 

durante todo o discurso ela apresenta o “eu”, mesmo estando narrando uma experiência 

coletiva, vejamos alguns fragmentos da narrativa: 

Eu lembro que eu ainda comecei a estudar, mas só que eu comecei a 

namorar ai meu pai me tirou da escola e eu fiquei sem estudar, eu fazia a 5ª 

série, eu era solteira dentro de casa e não fazia muita coisa de útil ai Edilza 

foi lá e conversou com meu pai, pra ele me deixar ajudar ela a dar aula pra as 

crianças.  

 

Partindo de alguns fragmentos da narrativa de Ilga Zimmermann, é possível perceber 

nas marcas discursivas o uso da palavra “agente” referindo-se a uma perspectiva de 

coletividade, essa marca discursiva concebe a experiência simultaneamente como coletiva e 

individual, ou seja, apesar de ser uma experiência coletiva a narradora se mostra como parte 
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da coletividade, e concebe um ponto de vista individual dos fatos narrados, por estar inserida 

no processo. 

Logo que agente mudou pra cá a professora Edilza, tava com uns problemas 

de saúde [...] nos ocupou ai dentro de três dias resolveu tudo que tinha pra 

resolver [...] agente vive uma vida tranqüila e sossegada um lugar muito 

calmo. 

 

Apesar dos discursos apresentarem marcas de cronologia eles não se caracterizam 

como tempo cronológico, que segundo D‟Onofrio (2007) é o tempo que é medido pela 

natureza (sucessão dos dias, dês estações e da existência: manhã, tarde, noite; primavera, 

verão, outono, inverno; nascimento, juventude, velhice, morte) ou pelo calendário (anos, 

meses, dias) ou pelo relógio (horas, minutos, segundos). As marcas de cronologia são 

apresentadas como referencial daquilo que ficou guardado na memória das narradoras, como 

marca de subjetividade, nas quais as narradoras evidenciam recortes de datas que lhes foram 

importantes. 

Outra analise possível na observação da temporalidade da narrativa, é a separação do 

tempo verbal em passado (quando aconteceu) e presente (momento em que narra). Que 

segundo Salvatore para fazer luz no emaranhado das varias determinações temporais é preciso 

distinguir, primeiro o tempo do discurso (enunciado) e tempo da história (enunciação). Temos 

então, tempos verbais equivalentes nas duas narrativas, pois, as duas narrativas trazem como 

tempo do enunciado, relatos de experiências que elas vivenciaram no Assentamento Antonio 

Conselheiro, na fase de acampamento, compreendido entre 1997 a 1999. “... moro no 

Assentamento Antonio Conselheiro, desde 1997[...] foi em 98 quando foi pra 99...”. E como 

tempo da enunciação, os dias atuais nos quais elas descrevem a situação atual de cada uma 

delas. Como é possível ver na narrativa de Rosa Sales “Eu tenho duas crianças e agora to 

grávida de outro, tenho três filhos”. E também no seguinte Fragmento da narrativa de Ilga 

Zimmermann: 

A vida da gente aqui hoje ta tranqüila, tem uma represa que cultivo 

peixe para o consumo, tem o gado de leite, hoje não tiro mais leite na mão, 

tenho a ordenhadeira mecânica pra tirar leite e agente planta um pouquinho 

de banana, e as demais coisas, mandioca milhos as coisas que agente 

consome no sitio agente vai plantando, também já sou aposentada meu 

esposo é aposentado, a vida hoje ta tranqüila os filhos ta tudo casado, agente 

vive uma vida tranqüila e sossegada um lugar muito calmo bom de viver 

uma vizinhança saudável. 

 

Neste caso, o tempo passado e o presente são diferentes, onde no passado temos duas 

mulheres em idades e situações sociais diferentes, ou seja, enquanto Ilga Zimmermann 
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simboliza a mulher responsável pela prole, Rosa Sales simboliza a própria prole, ambas 

vivendo, uma mesma experiência coletiva de luta pela terra, inseridas em um mesmo 

acampamento, mas com perspectivas diferenciadas, já no tempo presente as duas narradoras 

estão na fase adulta, com perspectivas mais semelhantes, mais ainda assim diferentes. Essas 

diferenças estão simbolizadas nas três décadas que separam o nascimento de Ilga 

Zimmermann e Rosa Sales, trinta anos de vida e experiências que conferem a Ilga 

Zimmermann, um acúmulo de saberes, proveniente do tempo vivido.  De acordo com Ecléia 

Bosi, em “Memória e sociedade - lembranças de velhos” um verdadeiro teste para a hipótese 

psicossocial da memória, encontra-se no estudo das lembranças de pessoas idosas: elas já 

atravessaram um determinado tipo de sociedade, com características bem marcadas e 

conhecidas, sua memória atual pode ser desenhada sobre um pano de fundo mais definido do 

que de uma pessoa jovem, ou mesmo adulta, que de algum modo, ainda está absorvida nas 

lutas e contradições de um presente que solicita muito mais intensamente do que uma pessoa 

de idade. No discurso de Ilga Zimmermann é possível observar essa ausência de absorção 

com as lutas do cotidiano. “... também já sou aposentada meu esposo é aposentado, a vida 

hoje ta tranqüila...”. Enquanto a narrativa de Rosa Sales trás marcas desta absorção, ao 

afirmar “... Eu quero terminar o ensino médio e fazer uma faculdade...” a narradora descreve 

seus anseios e ainda revela seus sonhos quando diz “Meu sonho é de dá aula, mas meu sonho 

é também ser uma costureira profissional...”. Semelhantemente, é interessante observar como 

Ilga Zimmermam se mostra em 1997, doze anos mais jovem, “... Eu fui varias vezes a Cuiabá 

nessas ocupações, empurrando policia com a barriga...” disposta a lutar com todas as suas 

forças para alcançar o sonho almejado. E nos dias atuais, em que de posse da “benção” ela 

encerra sua fala, afirmando “... A luta foi terrível, mas valeu a pena, (risos) valeu a pena 

mesmo!”. 

Podemos ainda observar a espacialidade expressa nas narrativas através dos espaços 

tópicos, atópicos e utópicos mencionados nas narrativas, é possível interpretar esses espaços 

nas duas narrativas. Quando as narradoras descrevem a passagem do lugar de segurança de 

onde vieram (espaço tópico) lugares conhecidos pelas narradoras, para virem morar no 

acampamento, um espaço desconhecido e de insegurança (espaço atópico), assim como 

afirma Gaston Bachelard: 

Atópico é o espaço hostil, por ser um espaço desconhecido, da 

aventura que atrai pelo fascínio do mistério: é onde vive o inimigo da 

sociedade (floresta, montes, mares, cavernas). O atópico é o espaço de 

sofrimento e da luta 

(D‟Onofrio, 2007, p.82) 
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A ação coletiva das narradoras na construção da escola simboliza o inicio da 

transformação do espaço atópico em espaço tópico, a coletividade possibilita a familiaridade 

ao espaço, e conseqüentemente sua resignificação. O espaço utópico está presente nas duas 

narrativas como o espaço do desejo, dos sonhos, representado pela posse definitiva da terra. 

Conforme a narrativa de Ilga Zimmermann: 

Vim da triangulo [...] agente ficou de 97 até 98 na Che Guevara [...] A 

primeira ocupação foi na prefeitura [...] ocupou o INCRA de Cuiabá... [...] 

tinha um objetivo na vida de um dia possuir uma terra. 

 

Observamos que cada narradora apresenta os espaços que foram registrados por suas 

memórias, pois a memória é seletiva, nem tudo fica gravado, cada narrador registra aquilo que 

lhe parece importante, no momento da experiência vivida. 

Os fenômenos da memória, tanto nos seus aspectos biológicos, como 

nos psicológicos, mais não são do que resultados de sistemas dinâmicos de 

organização e apenas existem „ na medida em que a organização os mantém 

ou os reconstitui. 

(Le Goff, 1996, p. 424). 

 

A narrativa de Ilga Zimmermann trás marcas memoriais que revelam seu 

envolvimento nas decisões políticas do Assentamento “houve uma discussão na coordenação 

de transferirem algumas famílias para a sede da fazenda” neste fragmento é possível observar 

a memória da mulher adulta, que sendo “acampada
8
”, precisa tomar uma posição em relação a 

uma problemática vivenciada, no caso, mudar para outro ponto do acampamento e defender o 

MST, que neste período sofreu uma divisão política, surgindo dentro do mesmo 

acampamento, um grupo de pessoas ligadas ao MST e um outro grupo ligado a Associação 

Tapirapuã dos Trabalhadores rurais Inserida neste contexto político, a narradora faz um 

recorte memorial deste episodio. O mesmo episodio político, não é lembrado com tanta ênfase 

por Rosa Sales, pois apesar de vivenciar a mesma situação, não tinha sobre seus ombros a 

responsabilidade da aquisição da terra, figura neste momento como filha de acampado, sua 

memória não recorta este episódio, pois para a narradora, a terra, neste período não tinha a 

mesma significância que para a Ilga Zimmermann. 

Toda a narrativa de Ilga Zimmermann é demarcada pela presença do sonho e da 

realidade, que se concretiza com o trabalho coletivo voluntário, essa mescla do sonho e do 

desejo é movida pela ação de toda a comunidade, no envolvimento nas tomadas de decisões 

                                                 
8
 ACAMPADA: pessoa que esta em acampamento esperando a desapropriação da terra. 
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que concretizaram as metas traçadas pelo coletivo. Este envolvimento se dá na organização da 

escola e na própria luta pela terra. Do ponto de vista da narrativa de Rosa Sales, o sonho se 

situa na independência da narradora, que vê na escola um espaço no qual ela pode contribuir 

significativamente na comunidade e ainda ter liberdade para “sair de casa” o sonho se situa 

na liberdade junto aos pais, poder namorar. 

As narrativas analisadas não apresentam marcas textuais de arrependimento, apesar 

de narrarem às dificuldades que enfrentaram no processo de luta pela aquisição da terra. 

Conforme a narrativa de Rosa Sales, a posse da terra simboliza o espaço de sobrevivência dos 

filhos pequenos, um meio de vida que garante a sustentação familiar, uma fonte de renda que 

ampara a prole, uma dádiva alcançada por intermédio divino: 

Meu marido era cadastrado, era meu namorado na época, depois 

casamos, ele conseguiu o lote, e construímos nossa família, graças a Deus 

ganhamos o sitio, casa e tudo. Eu tenho duas crianças e agora to grávida de 

outro, tenho três filhos. Meu lote era em outro lugar, mas difícil, não tinha 

estrada, não tinha como sair, ai nós pegamos e trocamos, achamos outra 

pessoa que queria sair daqui, ai trocamos o sitio, meu lote é o 121, aqui é na 

beira da estrada, passa os ônibus dos colégios
9
 e o da linha

10
. Ficou bem 

mais fácil. Nós montamos o bar, porque é na beira da estrada e tem bastante 

movimento, por enquanto está arrendado por causa da gravidez, dando um 

sossego, tem a borracharia, tem o campo de futebol que faz os torneios é 

bem animado, graças a Deus dá pra gente sobreviver aqui.  

 

Do ponto de vista de Ilga Zimmermam a terra simboliza “um grito de vitória” para 

quem esperou uma vida inteira, “um cântico de paz”, uma recompensa pelos 48 anos de 

peregrinações, de incertezas, de angustias e sofrimentos, em suma, a garantia de uma 

aposentadoria tranqüila, o lote simbolizava mais que uma porção de terra, ele era, 

especialmente, a resposta divina aos anseios de uma mãe, assim como Canaã
11

 foi à resposta 

Celestial ao povo de Israel: 

Eu hoje moro aqui no assentamento ainda, muito satisfeita porque 

Deus tem abençoado grandemente a nossa vida, me sinto bem e não quero 

sair agente tem prosperado bastante aqui, [...] Eu to muito satisfeita aqui, eu 

gosto realmente daqui, era o que eu sempre quis ter. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo, volume 01; São Paulo Circulo do Livro, 1949. 

                                                 
9
 A narradora se refere aos ônibus da Escola Ernesto Che Guevara e Escola Marechal Candido Rondon 

10
 A narradora se refere ao ônibus que transporta os assentados a sede do município de Tangará da Serra. 

11
 CANAÃ: Terra onde corre leite e mel, prometida ao povo de Israel, depois de 40 anos de peregrinação no 

deserto. (Sagradas Escrituras: Livro de Êxodo e de Josué) 



 10 

BOSI, E. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São Paulo: Cia das Letras, 1994. 

MST, Coletivo Nacional de Gênero, A mulher Sem Terra. São Paulo: GH, 2000.  

D`ONOFRIO, Salvatore. Forma e sentido do texto literário．s.l.，Ática，São Paulo. 2007 

HALBWACH, Maurice. A Memória Coletiva, São Paulo, Vértice, 1990. 

LE GOFF, Jacques. História e memória; tradução Bernardo Leilão... [et. Al.] 4ª ed. 

Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 1996. 

MORISSAWA, Mistsue. A história da luta pela Terra e o MST. São Paulo: Expressão 

Popular, 2001. 

MST, A Reforma Agrária que Precisamos São Paulo: Peres, 2003. 

POLLACK, Michael. Memória e identidade social, In estudos históricos5(10) Rio de Janeiro. 
SCHWENDLER, S.F. A construção do feminino na luta pela terra e na recriação social do 

assentamento. In: http://www.landless-voices.org, University of Nottingham: Inglaterra, 2002. 

THOMPSON, P. A Voz do Passado: História oral. Rio de Janeiro; Paz e Terra, 1992. 


