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A Frente de Agitação e Propaganda, carinhosamente chamada Agitprop, é uma 

célula importante na história do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), é ela a responsável por “animar” suas ações políticas e estender o convite à luta 

para as cidades, nas periferias e movimento estudantil. É ela, assim como a mística, que 

dá ritmo, fluidez, aos eventos sem-terra dos mais diferentes cunhos, de palestras a 

encontros e congressos. Desde o início de sua trajetória, os animadores têm funções 

estratégicas na comunicação estabelecida entre militantes dirigentes e a base, cantando e 

atuando, debatendo e expressando a luta. Sendo importante a passagem do dramaturgo 

Augusto Boal e a criação da Brigada Nacional Patativa do Assaré.  

Hoje, a Agriprop mantém uma forte articulação com a linguagem do teatro do 

oprimido, somando-a com as batucadas ativistas do Levante Popular da Juventude e a 

poesia de trovadores populares. Utilizando-se, como afirmam seus militantes, de 

recursos de várias linguagens artísticas, para seguir à frente nos enfrentamentos em 

espaços públicos, na realização de ações políticas como ocupações e escrachos, prática 

interessantes para pensar as articulações entre práticas juvenis e arte. Alguns autores 

inspiram as análises iniciais aqui tecidas. Entre eles Jonh Dawsey e suas reflexões sobre 

o cotidiano de bóias-frias, performatizados em idas e vindas em carroças de caminhão e 

Christine Chaves e a análise de marchas sem-terra em perspectivas rituais, enquanto 

atos comunicativos. Bem como as propostas de investigação de Alex Flynn sobre um 

individualismo expressivo inscrito nas místicas.   
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Ainda no alojamento: circulando com a  Agitprop1  

 07 de fevereiro de 2014, chego em Brasília no meio da tarde, três dias antes do 

início do VI Congresso Nacional do MST. Sigo do aeroporto para o alojamento, onde 

estão os militantes que trabalham na preparação do evento. O clima é quente e seco. Já 

ao descer do táxi, vejo outras pessoas chegando e procurando onde se instalar. Procuro 

por Levi na recepção e sou encaminhada para um quarto coletivo, com seis beliches. 

Deixo minha bagagem e desço, o alojamento é grande, com vários quartos dispostos em 

dois andares. Encontro Carla Loop, jovem militante-artista que conheço desde meus 

primeiros contatos com o MST2, é ela que me fala com entusiasmo das ações da Frente 

de Agitação e Propaganda (Agitprop) e de cara me convida para acompanhar os ensaios 

e ações na cidade. Após o jantar, fico sabendo que haverá uma roda de música para 

comemorar o aniversário de Raul Amorim, militante e músico que atualmente coordena 

o Setor de Juventude do MST. Sentados em cadeiras de plástico no pátio do alojamento, 

que tem como vista as luzes da capital brasileira e suas planícies, cerca de 30 pessoas, 

boa parte munida de instrumentos de percussão e violões, estão reunidas. Grande parte 

são jovens, mais da metade homens.  

No cancioneiro executado muitos forrós e baiões, fazendo juz a nordestinidade do 

aniversariante, e é ele quem comanda o acordeom. A surpresa fica por conta de outro 

militante, Miguel Stédile, que, em meio a um improviso de violão, começa a declamar 

uma poesia, com um sotaque gaúcho e dramatizado, em uma narrativa sobre a luta. 

Todos permanecem atentos e o silêncio só é quebrado pela salva de palmas dada ao 

final do poema. Na sequência, Miguel faz uma fala sobre a trajetória de militantes que 

nasceram ou cresceram em acampamentos e assentamentos, como ele e Raul, e que 

apesar de jovens, guardam uma grande experiência na militância. Ele menciona a 

prática histórica de seus pais, de subir em caminhões e pegar em microfones e as 

mudanças que ocorreram, com a juventude militante utilizando além dos microfones, 
																																																													
1			Anuncio de saída que este texto tem caráter essencialmente etnográfico, apenas com alguns ensaios de 
análise, como uma experimentação de reflexão e escrita em uma tese em formulação, que tem como tema 
central a produção e circulação da música no MST. 

2 Conheci Carla em uma oficina, ministrada em 2006, no Colégio Iraci Salete Strozak 
(http://www.rbniracistrozak.seed.pr.gov.br/modules/noticias/) escola do assentamento em que cresceu, e 
que é reconhecida pelo trabalho que desenvolve. Ainda adolescente, e filha de assentados, Carla já 
acumulava experiências com o teatro dentro do MST. Atualmente, ela é uma das principais lideranças do 
Setor Nacional de Cultura, ao lado de seu namorado, o militante pernambucano, Raul Amorim. Estreitei 
meu contato com a jovem, especialmente, ao acompanhar cursos de formação em artes. 



violões. A confraternização segue, aquecida por umas poucas latas de cerveja que 

circulavam entre os presentes e a Camponesa (e outras aguardentes) que seguia de mão 

em mão em copos de plástico ou canecas. Por volta da 1 hora da manhã, todos já estão 

deitados, pois os dias iniciam cedo.  

O café da manhã é servido na cozinha, que conta com um pequeno salão. Boa parte 

das pessoas se conhecem e já estão trabalhando juntas há alguns dias. Encontro Révero, 

militante de Santa Catarina, que trabalha com teatro e está na coordenação da Frente de 

Agitação e Propaganda e, como ele me diz, é o “irresponsável pelos loucos”. Antes de 

sair, eles passam informes: reunião da coordenação às 14h e saída novamente às 16h. 

Enquanto aguardamos o ônibus, observo os jovens que compõe a Agitprop, animados, 

agitados, todos se maquiam e acertam acessórios, conversam e riem. Chegamos de 

ônibus na rodoviária por volta de 9h45. Vim conversando com o Révero. No caminho, 

Carla me passa uma nota de dez reais e pede que eu compre presilhas para cabelo. Ela é 

uma das performers da esquete criada coletivamente, dias antes do trabalho ser iniciado. 

O grupo entra na rodoviária tocando e cantando. Ajudo na panfletagem e faço algumas 

fotos. Algumas pessoas pegam o jornal, outras devolvem.  

Os atores 

Vestidos de palhaços, maquiados, cerca de quinze jovens dividem-se entre os 

personagens de banqueiro, juiz, policial e trabalhadores. Um grupo de cinco ou seis 

pessoas, também maquiadas como palhaços, tocam instrumentos de percussão, bumbos 

e uma caixa. Integram as cenas placas e faixas com dados sobre os prejuízos do 

agronegócio. 

As cenas 

 A entrada é feita na base da batucada. A levada funk comanda os bumbos. 

Révero, que coordena as cenas, escolhe o local onde a esquete será realizada. Abre-se 

espaço. A dramatização se dá na relação entre trabalhadores e os representantes do 

poder (banqueiro, juiz e policial). Os trabalhadores permanecem sempre reunidos, 

movendo-se juntos, envolvidos por uma corda, em dinâmicas circulares. As falas são 

curtas e o ápice é anunciado pelo convite às vaias a esses representantes do poder. Após 

as vaias, as placas e faixas entram em cena e eles começam a cantar o funk, que tem 

como refrão “o agronegócio vai cair, vai cair, vai cair...”, com uma coreografia, onde 



todos em cena se abaixam, em uma alusão à derrubada do agronegócio. Ao fim da 

música, apenas os instrumentos continuam a tocar e os atores se dispersam. Após uma 

breve pausa, para tomar água, todos auxiliam na entrega do jornal do VI Congresso. E 

assim se segue a cada esquete. 

Na rodoviária, Rafael Villas Boas, que não tinha vindo no ônibus com o grupo, vem 

conversar comigo. Nos apresentamos, digo que sou pesquisadora e ele me conta que é 

professor na UNB e um dos articuladores da Agitprop no Setor Nacional de Cultura. 

Pergunto sobre Manoel Dourado Bastos, professor na Universidade de Londrina (UEL) 

e também um dos colaboradores do grupo, e ele me diz que ele chegaria à tarde. Os 

militantes Raul, Taile, David e Rafael também panfletam. Muitas pessoas param para 

ver a esquete, que é realizada de três a quatro vezes durante a manhã. Uma senhora que 

me devolveu o jornal diz “MST eu não quero!”. Por volta das 11h40 retornamos ao 

ônibus, a trilha sonora é rap e as conversas giram em torno das avaliações sobre as 

performances da manhã. 

A tarde acompanho novamente o grupo na Rodoviária e a noite encontro Levi no 

alojamento, durante um churrasco para os militantes que estão trabalhando no evento. 

Converso com ele sobre suas funções durante o VI Congresso Nacional. Levi me conta 

das questões de estrutura dos palcos e as dificuldades de orçamento, especialmente em 

relação ao equipamento de som. Ele comenta também sobre o grupo de cem 

percussionistas que o Levante Popular da Juventude trará para o evento. O churrasco 

segue descontraído e conta com mais gente que a roda de música do dia anterior, há 

venda de cerveja em lata e a aguardente também circula. Alguns pequenos grupos se 

formam. Novamente, por volta da uma da manhã, todos estão em seus quartos. 

Na manhã do dia 08 de fevereiro, acompanho o ensaio da Agitprop, em um salão no 

segundo andar. Agostinho, um dos militantes, fala do reconhecimento que fez na feira 

de Taguatinga, no entorno do DF. Fala dos guardas e policiais e a possibilidade de 

abordagem na feira. No ônibus, um dos meninos comenta com João sobre um homem 

que viu a esquete e ficou espantado, perguntando se o teatro tinha sido organizado pelos 

sem-terra. “A sociedade pensa que sem-terra é coisa de outro mundo, que não vê 

jornal”. Fala de sua indignação e de como comentou com o senhor a realização do 

Congresso Nacional.  Ouço o comentário “a raiz é a batucada, é a nossa arma, a nossa 

segurança”. A conversa gira em torno da relação entre a comédia, o humor, a arte 



política, e a perspectiva do palhaço. Diego, um dos jovens, fala da ação direta, da frente 

de massa e os enfrentamentos em espaços públicos, sobre o escracho e o 

constrangimento e a percepção de que o palhaço é uma ameaça. “Quando eu for pra 

revolução, eu vou de palhaço”, afirma o jovem com veemência. Révero fala do ridículo 

e do riso, e o processo de desnaturalizar a compreensão do cotidiano, do agronegócio.  

 Todas as possibilidades experimentadas pelo grupo, aqui, podem ser 

condensadas em uma fala que expressa a potência de um jogo mais múltiplo e 

estilhaçado (Dawsey, 2005), com a platéia e também com a organização. Pois várias 

foram as conversas acerca dessa permissão do palhaço em provocar, esticar limites que 

atuações mais padronizadas, ou mesma em místicas, não seria permitido. Intervenções 

conduzidas por clowns, segundo seus militantes atores, traziam mais fluidez aos 

formatos exercitados pela Agitprop, especialmente aquelas realizadas em espaços 

públicos alheios à organização sem-terra, como feiras e a própria rodoviária, um lugar 

de passagem. Nesse caso, ao contrário da rica etnografia de Dawsey e o teatro cotidiano 

dos bóias-frias, onde o autor pondera considerações de Erwing Goffman e Victor Turner 

junto às propostas de Bertold Brecht, a “desnaturalização do cotidiano” e “interrupções 

do trabalho” e seu ”momentos carnavalizantes” são feitos durante o percurso de outros 

trabalhadores, como provocações, que podem ou não, serem ouvidas.  

 O grupo segue conversando sobre uma teoria da agitação e propaganda, a 

compreensão da conjuntura e da música como elemento fundamental nas ações. A 

agitação, assim, constrói-se no sentido de ser uma abertura dos debates, um preparo para 

todas as trocas e reflexões sobre o Movimento. Citam a força da roda e a arte como 

ferramenta para romper os limites estabelecidos. (...) não é agitação pela agitação, nem 

a propaganda pela propaganda, é estratégia”. É nos limiares desta estratégia e sua 

relação primordial com a mística, mas também com os moldes do teatro do oprimido 

experimentado largamente pelos sem-terra, que seus integrantes agem e refletem sobre 

suas ações. Embora não sejam muitos os espaços para a improvisação na estrutura geral 

da esquete apresentada, como clowns torna-se mais fluída a relação com a militância, e 

uma memória corporal um tanto pautada na rigidez, sendo possível jogar também com 

seus erros e com a percepção, interna e externa ao Movimento, do que é ser militante. 

 

 



No beira do Lago Paranoá....memórias e reflexões sobre arte e militância 

Após o almoço, o grupo segue em direção à Ponte JK, para um momento de 

planejamento e avaliação para a formalização da Brigada Nacional de Agitação e 

Propaganda dentro do Movimento. Chegamos numa das margens do Lago Paranaoá, na 

entrada da área de lazer noto uma série de estátuas que representam orixás. Algumas 

pessoas levaram bolos, biscoitos e bebidas, o clima é de pique-nique. Cangas e lençóis 

estendidos, forma-se uma grande roda. Nela, violão, pandeiro, caixa. PH abre a fala 

fazendo a leitura dos quatro pontos que serão discutidos. Rafael comenta o fato de 

estarmos diante da ponte que se chama Costa e Silva. “Ponte JK, Lago Sul. Classe 

média-alta, elite”. Enquanto o lanche é compartilhado com todos, Rafael fala do 

processo histórico de formação da Brigada Nacional de Teatro. Pontua a relação do 

Movimento com Augusto Boal, as diversas oficinas e a necessidade que se tinha, por 

volta de 2011, de criar uma articulação orgânica que efetivasse, materializasse, isso. 

Lembra da tentativa de criação de uma federação de teatro político, que não se 

concretizou. Fala ainda das contradições, riscos, limites e o exercício de um salto de 

qualidade.  “Tudo passa, como passam as palavras de ordem dos congressos”, afirma. 

A proposta da Brigada de Agitação e Propaganda, segundo Rafael Vilas Boas, é superar 

as dicotomias entre as linguagens.  

E se o acúmulo dessas experiências ao longo dos anos, especialmente no campo 

das artes e sua intersecção com a juventude, apontam (quase) sempre para o que 

chamam de conjuntura, ou seja os contextos sócio-econômicos e políticos do país, são 

claras também as tensões inter-geracionais. As falas, especialmente entre os mais novos 

e em situações mais informais, remetem a conflitos sobre as formas de práticas 

militantes. Assim, não foram poucas as vezes que ouvi reclamações sobre a 

incompreensão do fazer artístico e das necessidades de modelar suas práticas em uma 

lógica de organização que, algumas vezes, limitava as possibilidades de suas 

linguagens. Questões que, talvez, vão de encontro a algumas situações narradas por 

Flyn (2013), e a idéia, anunciada por seus interlocutores, de que a mística (enquanto 

prática sem-terra) ao longo do anos adquiriu uma fixidez que poderia fazer com que o 

Movimento perdesse sua “mística”, o que anima e faz com que seus militantes 

continuem a caminhada iniciada há trinta anos. 

Mesmo se a estrutura da mística se tornasse menos espontânea, as 
subjetividades múltiplas inerentes do coletivo atuam na realização 



de uma mística ambígua e contribuem a uma performance que é 
profundamente resistente a um discurso de fixidez. Eu gostaria de 
argumentar que uma performance tão ambígua, uma que aponta 
para as tensões veladas no MST, não poderia ter realizada e 
encenada sem um conhecimento da importância das diversas 
subjetividades múltiplas que existem dentro do MST (FLYN, 
p.09). 

 

 As relações, desse modo, em especial no debate sobre a Agitprop que descrevo 

aqui, congregam a multiplicidade de subjetividades, histórias e perspectivas de um 

movimento nacional em país de dimensões continentais, com especificidades vividas 

em cada estado e região. Nesse sentido se faz premente pensar nos debates que insistem 

na produção coletiva da arte e sua capilarização em diferentes instâncias do Movimento, 

e sua crítica a uma construção individualista do artista como uma prática que vai na 

contramão da organização sem-terra. Há espaços para expressões individuais, como 

aponta Flynn, mas não poucas suas colisões com as práticas coletivas. E neste processo, 

a necessidade de um descentramento do indivíduo, das células da organização e também 

do próprio MST enquanto mais um ator na construção da luta e de um projeto de 

transformação social que, cada vez mais, soma outros movimentos sociais, do campo e 

da cidade, como apontam as falas que se seguem. 

 Falar a língua do povo 

Abrem-se as inscrições para o debate. Raul Amorim argumenta, “estamos 

conquistando para nós mesmos”, pontuando a possibilidade de uniformização com 

outros movimentos sociais, MCP, MAB, LPJ, “já ta misturado com o MST, veste a 

camisa do MST, não só pela reforma agrária, mas por um processo de transformação 

social que é internacional”. E continua “(...) eu não sei se daqui um tempo a gente não 

vai ter que ocupar monocultivo...e nós não temos acúmulo/força política pra fazer isso 

sozinho, precisamos dos estudantes, das universidades...a cultura ela não é uma opção, 

ela é a única opção para chamar e trabalhar com essa juventude”. Raul trata da 

formação e das oficinas, dizendo que a maioria foi pra fora do MST e também das 

mobilizações e a “falta de uma pedagogia da denúncia...falar a língua do povo e tocar 

na ferida”. São 15 mil pessoas vendo a Agitprop em processo, ele afirma, comentando 

as dificuldades iniciais, como a própria incorporação da Brigada em algum dos setores 

de articulação nacional, “vai pra comunicação? Vai pra cultura?”. Avaliam que há uma 



oportunidade histórica de discutir estratégias da organização, “Agitprop está mais viva 

porque está ajudando a pensar que tipo de militância está se construindo agora”. O 

perfil do militante, conforme o debate, era diferente, de um embate mais direto, agora a 

proposta é formar quadros de militantes agitadores na luta de classe. “(...) o avanço da 

agitprop é na unidade da classe trabalhadora...A organização tem que estar, não a 

serviço do MST, mas a serviço da classe trabalhadora”, finaliza Raul. 

Révero, um dos coordenadores, que mora e atua em Florianópolis, fala da 

Agitprop nos últimos quatro anos e o processo de aprendizagem através das artes, da 

comuna urbana formada na cidade e da possibilidade de tratar temas áridos de forma 

leve. A valorização da cultura, o investimento na formação e nas linguagens e a 

necessidade de articulação nos estados e regiões, também é tema de seus comentários. 

Tiago, que é militante e também atua na academia, traz a importância de se pensar o 

processo histórico das ações militantes e a sistematização das experiências realizadas, 

“reconhecer o que veio atrás e entender o que está sendo feito agora”. Gerson, que já 

havia participado da Pastoral da Juventude, comenta que já fazia agitprop sem saber o 

que estava fazendo e como se dá a apropriação de linguagens e técnicas, nas trincheiras 

e Frentes de Massa pra luta nas cidades. Diego retoma o trabalho das Frentes de Massa, 

as ocupações na cidade e os contextos nos quais as ocupações de terra são mais difíceis. 

“Hoje nossa base social está nas cidades, não está no campo, no Rio Grande do Sul 

não há assentamentos desde 2007, o pessoal não está aceitando calado”. Clarete 

reforça o ponto da sistematização, James fala da necessidade de articulação nacional, 

em função de estar se multiplicando sempre. “Fortalecer dentro da nossa luta a mística 

e tornar nossa luta cada vez mais mística”, afirma o jovem. E continua, falando do que 

toca em outras pautas, como mobilidade urbana e elementos da arte para movimentar a 

política.  

O debate gira, então, no tema do investimento na formação da agitação e 

propaganda e a necessidade de avanço na articulação orgânica, pontuando sua 

característica de ser “pra fora” do Movimento. Daniel aponta o embate físico e legal da 

Agitprop e a necessidade de apoio aos Black block. Recorda a formação de 500 

militantes na Bahia, no período da Marcha (Nacional dos Sem-Terra, realizada em 

1997), e as discussões sobre uma revolução cultural, com salto na técnica e na estética. 

“O grupo de Agitprop incomoda e incomoda muito, está vinculado à estratégia do 

MST...se é momento de sistematização, de articulação, agitprop no MST pra quem?”. 



Alguém cita a presença do Levante Popular da Juventude (LPJ) nesse contexto. Taile 

fala do atendimento de demandas pontuais, as residências agrárias nos estados, a relação 

entre juventude e cultura e a necessidade de criar mecanismos de circulação. Raul 

sublinha a demanda de uma reforma agrária popular e a necessidade de que o povo 

entenda isso e o papel da brigada como ponte nessa articulação com outros movimentos. 

Rodrigo finaliza citando Marighela, “a ação faz a organização”. 

Assim, para além da mística, estrutural na linguagem sem-terra, mas talvez mais 

endogâmica, a Agitprop, em suas novas configurações, sintetiza, multiplica e 

movimenta práticas militantes, tendo como boa parte de seus integrantes jovens e 

artistas, talvez também na militância, tidos como mais abertos às transformações, 

inclusive de suas maneiras de pensar e fazer política. 

É justamente esse processo que informa minha compreensão da mística 
como uma ‘performance política’. A ‘política’, nesse sentido, é um 
espaço onde a dissidência pode ser articulada, mesmo que isso não 
necessariamente resulte numa mudança imediata. As dimensões de 
transformação individual são sutis e quero apontar que essas nuances 
podem ser tão ‘revolucionárias’ como, por exemplo, uma ação coletiva. 
A ‘Performance política’ move as pessoas, e isso ocorre tanto a nível 
individual quanto a nível coletivo, perpassando diversos planos de 
subjetividade (Flynn, p.05).   

  

 As falas e impressões acerca das potências da arte, em transformações 

individuais e coletivas, mas especialmente por estas, trazem também desejos de 

revolução em suas linguagens, nas estéticas que estão sendo produzidas e na maneira 

como isso circula e chega não só até seus militantes, mas como é acessada e dialoga 

com militantes e ativistas de outras organizações.  Assim, as ocupações ganham força 

sublinhando seu caráter estético, que arrisco aqui, ser também um modo de brincar e 

escamotear possibilidades reais de embate, em especial com o Estado e suas formas de 

controle, ou seja, a polícia. 

 “Eu sou aquele que enfrenta e encara o choque!”3 

O formato de ação da Agitprop, no contexto apresentado, parece ter aberto um 

leque grande de atuação, eram peça central em estratégias de diálogo com a “sociedade” 
																																																													
3	Refrão da  canção que compõe o primeiro disco do grupo Veneno H2, hoje formado por Mano Fi e Jonh 
Doido (Jonh Müller). 



brasiliense e nas estratégias de ação política que constituíram o VI Congresso. Cito 

parte da agenda da Agitprop durante o evento. “Feira da Ceilândia e distribuição de 

faixas. Segunda, às 13h20 em frente à Ciranda e reunião com a Direção Nacional. Ato 

sem-terrinha no MEC, durante todo o trajeto da marcha na quarta à tarde. Quinta-feira 

tarde de escracho4 com Levante Popular da Juventude e batucada. Dia 11 festa dos 30 

anos, 12 intervenção com palhaços e 13 entrada na plenária”. Recordo aqui que esta 

era apenas uma agenda prévia, pois ao longo das dias, as demandas para a Agitprop só 

aumentavam, pois todas as ações diretas – como a ocupação dos sem-terrinha no MEC – 

demandavam sua atuação estratégica, especialmente da trupe de palhaços, pois eram 

estes que, com humor (crítico), serviam de escudo para estas práticas. A relação com 

palhaços, conforme conversas com alguns militantes da Agitprop, era recente e os 

debates sobre sua relação com o Movimento ainda insipientes, mas era nítido o grande 

interesse nos resultados práticos e estéticos, bem como em um maior aprofundamento e 

formação para este trabalho, especialmente com os jovens. 

Descrevo brevemente uma das ações da Agitprop que mais chamaram minha 

atenção, por seu planejamento estratégico e resultado. Com o início do Congresso 

minhas atenções voltaram-se a outros pontos onde aconteciam práticas musicais, 

especialmente o palco central e os palcos das barracas (divididas em cinco regiões sul, 

sudeste, nordeste, centro-oeste e amazônica), bem como as ações dinâmicas e circulares 

das batucadas do LPJ. Era quarta-feira, 11 de fevereiro, e já pela manhã era grande o 

burburinho em torno da marcha que iniciaria logo após o almoço, às 14h. As batucadas 

pareciam mais freqüentes e sonoras neste dia. O evento contabilizava 15 mil pessoas 

alojadas em barracas e grandes tendas de lona, espalhadas ao redor do Ginásio Nilson 

Nelson, em Brasília. Devido ao tamanho da área, escolhas etnográficas e dinâmicas do 

grupo, acabei não conseguindo, durante o evento, acompanhar todas as ações da 

Agitprop.  Mas em todos os momentos em que percebia a presença de seus integrantes 

me informava e seguia suas ações, ficando inteirada delas também pelos comentários de 

outros militantes sobre suas práticas.  

																																																													
4	O escracho é uma ação, inspirada em práticas realizadas na Argentina e no Chile, que “recordam” quem 
foram os torturadores e algozes da ditadura militar, geralmente com pixações, protestos e perfomances em 
frente à residência destes e de seus familiares, ou em instituições. Os escrachos têm sido características 
das ações do Levante Popular da Juventude. 



Assim, já na saída da marcha, avistei um de seus integrantes, o Palhaço Pituim 

(“armado” com uma pequena sombrinha de frevo), que comentou sobre como estava 

sendo articulada as ações da Agitprop durante a marcha em direção à Esplanada. Após 

perdê-lo de vista, na tentativa de seguir próximo à brigada da Agitprop, consigo entrar 

na fila e seguir marchando a seu lado, ele me conta, em tom de segredo, que eles farão 

uma ação na Embaixada dos Estados Unidos. Um dos caminhões de som, que conta um 

grupo de músicos animadores (entre eles os integrantes do Veneno H25), segue mais a 

frente, estamos a poucos metros dos muros da embaixada e vejo Révero e Carla 

andando mais rápido, acertando a formação da marcha, preocupados com o 

posicionamento dos palhaços que carregam suas sombrinhas de frevo e integrantes que 

seguram faixas e cartazes com dizeres contra o agronegócio e o capital.  

A movimentação deles parece acelerar, todos os militantes próximos lançam 

olhares curiosos sobre o grupo. Quase no início do muro, militantes que estavam 

marchando normalmente seguem em disparada em direção aos muros, o grupo de 

palhaços segue atrás, formam-se quatro ou cinco grupos espalhados ao longo do muro, 

ainda distantes da guarita de segurança. Cada grupo é formado por dois palhaços e dois 

militantes da Agitprop que são responsáveis por colar os lambes com imagens e dizeres 

contra as práticas estado-unidenses, enquanto os palhaços com as sombrinhas abertas 

“fecham” o centro da ação, protegendo principalmente os rostos de seus colegas. O 

bloco de batuqueiros segue à frente da Agitprop, já próximo a guarita dos guardas, que 

apenas minutos depois percebem a ação dos sem-terra, enquanto os últimos lambes são 

colados. O clima é de tensão, pois já avistam-se policiais militares chegando correndo 

ao local. Rapidamente, os jovens integrantes da Agitprop retornam às filas, assim como 

os palhaços. Estou mais a frente, próximo ao grupo de batuqueiros, enquanto logo atrás 

forma-se uma confusão com a presença dos policiais, que buscam os autores do 

“vandalismo” em meio a multidão sem-terra. Observo de longe e parece que as ordens 

de Révero e Carla é de que a Agitprop siga o fluxo da marcha.  

Algumas lideranças discutem com os policiais e há indícios de confronto. 

Militantes no caminhão de som reiteram que a marcha é pacífica e pedem que os 

																																																													
5 O grupo de rap Veneno H2 foi formado no ano de 2004, no assentamento 17 de Abril, próximo à cidade 
de Franca, em São Paulo. Inicialmente visto com ressalvas, especialmente por direções estaduais e pela 
direção nacional do MST, hoje o Veneno tem grande entrada entre a juventude sem –terra, sendo 
presença certa em diferentes eventos. 



policiais deixem os militantes seguirem. Obedeço as ordens de integrantes da 

“disciplina”6 seguindo com os marchantes, tentando entender se a confusão havia se 

desfeito, vejo ao longe um grupo de sem-terra discutindo com os policiais. Não 

recebemos notícias de agressões ou prisões até a chegada no Palácio do Planalto. Todo 

o restante da marcha, até seu destino final, segue tranqüilo, o que muda quando outra 

ação, agora em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), quando militantes ensejam 

depositar dezenas de cruzes de madeira nos jardins do tribunal, em um protesto pela 

impunidade no massacre de Eldorado Dourado dos Carajás, que aconteceu em Belém, 

no ano de 1995, deixando 19 mortos. A negativa do comandante da Polícia Militar em 

permitir o ato, mesmo em negociação com lideranças, é estopim para que o ato torne-se 

violento, pois alguns militantes insistem em depositar as cruzes e são atingidos por 

sprays de pimenta e cacetetes de policiais, o que dá início a um grande confronto. Estou 

a cerca de duzentos metros do STF, e percebo a confusão com o som das bombas de gás 

lacrimogênio e, ao olhar pra trás, vejo as cruzes de madeira voando e militantes 

correndo. Vários militantes e policiais saem feridos. 

O desfecho não é muito tranqüilo, pois antes desse grande confronto já havia 

tido ofensiva dos policiais e resposta dos sem-terra, quando estes derrubaram as grades 

que impediam que se subisse na rampa do planalto, o que resultou na prisão de Joba, um 

dos militantes da Direção Nacional. Todos seguem em direção a um dos caminhões de 

som, que encerrará a marcha. Feridos são encaminhados à ambulância, e muitos ainda 

passam mal. No caminhão de som, militantes protestam contra a violência da Polícia 

Militar e clamam pela resistência dos marchantes, que ainda retornarão a pé os 14 

quilômetros até o ginásio Nilson Nelson.  

Descrevi, nos últimos parágrafos, pequenos trechos do que foi a marcha, dando 

foco para a atuação da Agitprop, mas sublinho que a extensão de sua ação é muito maior 

do que consegui inscrever neste momento da escrita. E que, mesmo os conflitos aqui 

narrados ainda precisam de maior atenção e reflexão. Recorto a ação da Agitprop neste 

momento, porque penso ser interessante o olhar sobre esse viés prático da relação da 

arte, e da música, nas ações do Movimento. Especialmente, porque não apenas a marcha 

é um ato comunicativo, como já apontava Christine Chaves (2003) em suas análises, 

																																																													
6	O grupo da Disciplina é conhecido em eventos sem-terra, são eles que garantem que os horários e 
normas da organização sejam cumpridos, com coletes que os identificam, são responsáveis pela tarefa de 
manter a unidade dos militantes. 



mas também a Agitprop é uma célula da organização definida por seu diálogo com o 

que é externo ao movimento, como citaram seus militantes, de enfrentamento nos 

espaços públicos e, ao mesmo tempo, que tem revelado outras facetas de uma nova 

militância. Militância que, se não se encaixa nas dinâmicas mais jovens, como as 

batucadas e a própria Agitprop, não tem conseguido escapar ao diálogo e a necessidade 

de renovação em suas práticas e estratégias.  
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