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1. INTRODUÇÃO 
Neste projeto, busca-se analisar o contexto da violência e luta pela terra por meio da trajetória de 

vida de um sindicalista rural chamado Expedito Ribeiro de Souza, que foi assassinado em 02 de fevereiro de 

1991, em Rio Maria-PA, em decorrência de sua atuação como um militante em favor da reforma agrária e 

direito dos trabalhadores rurais.  

O que vale ser ressaltado é que apesar de alguns trabalhos citarem a ação sindical de Expedito 
Ribeiro até sua trágica morte, poucos foram aqueles que pretenderam compreender o processo de 

conscientização da luta pela terra do poeta-sindicalista. Logo, neste projeto nossa pesquisa seguirá este 

objetivo, aumentando a lupa para visualizarmos melhor o processo de luta sindical pela terra no sul e sudeste 
do Pará. 

2. MATERIAS E MÉTODOS 
Levando em consideração o ineditismo do tema sob um viés historiográfico e a pouca produção, 

mesmo em outras áreas do conhecimento, tivemos dificuldade em relação ao material que seria utilizado 
para embasar nosso trabalho. Contudo, algumas obras, aqui utilizadas como fonte e como referências 

bibliográficas foram muito úteis, tal como pode ser visto a seguir. Inicialmente, foi lido o clássico trabalho 

de Carlo Ginzburg, O queijo e os vermes, que nos serviu como um aporte metodológico, haja vista que o 
autor perscrutou a trajetória do moleiro Menocchio para compreender a inquisição no mundo moderno e a 

agência dos sujeitos em face de uma poderosa estrutura religiosa. Outra obra importante que nos ajudou 

teórico-metodologicamente foi a de Edward Thompson e que mostrou o processo de conscientização da 
classe operária. 

No que diz respeito à trajetória de Expedito Ribeiro, estudamos um importante texto da área das 

Letras que foi a dissertação de mestrado de Antônio Egno do Carmo Gomes (2007), que analisa a 

importância da poesia de Expedito Ribeiro de Souza em sua militância política. Estudos realizados pelo 
autor Ricardo Rezende Figueira tem considerações fundamentais para a pesquisa. Uma de suas obras A 

justiça do lobo, Rezende (1986) mostrar a relação entre padres, posseiros, fazendeiros, poder publico, e o 

próprio Estado, sendo um documento para compreender todo o processo de ocupação da região do sul e 
sudeste do Pará. Em Rio Maria: o canto da terra, obra que para a pesquisa e entendida como documento, 

pois Rezende (2008) procurou relatar neste livro em forma de um diário de resistência de seu cotidiano 

ligado a pessoas como Expedito Ribeiro, João Canuto e da comunidade local e região, bem como a extrema 
impunidade e violência que se estendia nesta região, datado de 1988 a 1991 até a morte de Expedito Ribeiro. 

Ricardo Rezende esteve muito presente com Expedito Ribeiro e, também, com outros companheiros 

de luta que já haviam sido assassinados. Rezende relembra muito de João Canuto e Expedito Ribeiro quando 

faziam campanha, “[...] Expedito improvisava belos versos ou declamava outros de cor [...]” (FIGUEIRA, 
2008, p. 30). Rezende vai dando detalhes de como era Expedito, sempre preocupado com os posseiros e os 

conflitos que estavam acontecendo, sempre dando assistência no que podia, dentro e fora do município. 

Mesmo sendo militante sindical e comunista, por mais contraditório que seja Expedito tinha muita fé, que 
sempre estava presente em seus versos. A realidade de Rio Maria por vezes abala o autor Ricardo Rezende, 

conforme se vê em um trecho no qual os crimes que acontecem atingem toda a região, tendo uma grande 
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repercussão nacional e internacional. Diz o autor que, “[...] A lógica com a qual temos convivido é a do 

terror, do gatilho mais rápido. A lei que impera, que determina, é a força, não a do direito [...]” (FIGUEIRA, 

2008, p. 225). 
 Percebe-se que a causa de todas as mortes e ameaças que ocorreram nessa região são associadas à 

política e a luta pela terra, essas lideranças representam risco ao poder que ali é estabelecido, “[...] Expedito 

queria viver intensamente. Queria também que todos vivessem. Sonhava o sonho que o latifúndio abomina: a 

democracia, as crianças com saúde, os lavradores fazendo a terra deles mesmos produzir. Ele se lambuzava 
de esperanças, e isso incomodou os que não tem outro horizonte além do próprio bolso [...]” (FIGUEIRA, 

2008, p. 367). 

  Em virtude dos fatos mencionados, quando Ricardo recebe a notícia do falecimento de Expedito, o 
mesmo estava retornando a Rio Maria. Foram ao seu encontro em Conceição do Araguaia, pois corria boatos 

de que naquela mesma noite iria assassiná-lo também, não parava de “mata quem sonha com um mundo 

melhor” dizia Rezende, “[...] A gente não labuta com números distantes e frios. Os que são atingidos têm 
também rosto, nome, sonhos, sentimentos, família. São amigos que nos são arrancados subitamente.” 

(FIGUEIRA, 2008, p. 367). 

Após a morte de Expedito Ribeiro de Souza, foi publicado O canto negro da Amazônia, pelo Núcleo 

de Altos Estudos Amazônicos, na apresentação do livro é colocada característica de quem era Expedito 
Ribeiro e Marcionila Fernandes faz uma pequena biografia e uma pequena entrevista para entender a relação 

entre fazendeiros e os posseiros, e Expedito desabafa a situação de alguns descasos com os posseiros após 

conseguir a terra. Desta maneira, percebe-se que Expedito morreu porque lutava pelos seus, ia atrás dos 
direitos dos seus, “[...] quanto capital humano penosamente fabricado é desperdiçado em fração de instantes 

pela estupidez dos homens, pela convivência dos homens, pela insensibilidade dos homens por trás de um 

gatilho de revólver de um pistoleiro.” (PINTO, 1991, p. 2). A Marcionila Fernandez em seu livro Os donos 
da terra: trajetórias da União Democrática Ruralista UDR, tem o objetivo de compreender a sua atuação, 

fazendo um resgate dos membros desta entidade, bem como as características econômicas e sociais. 

  Um dos principais fatores pela violência na região é a concentração fundiária, deste modo autor 

Moacy de Oliveira Filho chega a Rio Maria após a morte de Expedito e publica Rio Maria a terra da morte 
anunciada, denunciando o crime organizado que acontece em Rio Maria, de modo que as autoridades 

omitem a impunidade que ocorre, ficando sempre ao lado do latifúndio. Logo, Filho (1991) fala sobre 

articulação da luta camponesa, contextualizado quem são os “donos da terra” e as características dos 
conflitos, a organização dos sindicatos e “as mortes anunciadas”, de modo que, todos os líderes sindicais 

eram assassinados.  

Também trabalhamos com a leitura do livro Fontes históricas, no capítulo que debate a história oral. 

Tal leitura foi muito importante, pois até o momento, conseguimos realizar duas entrevistas com pessoas que 
tiveram contato com Expedito Ribeiro. A primeira delas foi realizada em 23 de Maio de 2019, com Ana de 

Souza Pinto, agente pastoral no sul do Pará desde os anos 1970 e que nos trouxe preciosas informações. 

Outra entrevista foi feita com Luzia Canuto em 30 de Maio de 2019, filha do conhecido sindicalista João 
Canuto, assassinado nos anos 1980 em razão de sua militância política na luta pela terra. 

O documentário Expedito em busca de outros nortes produção de Beto Marques e Ainda Novaes, foi 

utilizado como analise para compreender a sua trajetória, de modo demonstra sua saída de Minas Gerais até 
Pará, porém foca mais em sua chegada a Rio Maria-PA com entrevistas de amigos e parentes do mesmo, 

onde se percebe grande comoção ao falar sobre a vida e a luta de Expedito. A documentação existente na 

Comissão Pastoral da Terra que traz mais de 2500 páginas relacionadas ao sujeito em tela esta sendo 

analisada, mas nesse primeiro momento da pesquisa as fontes presentes na CPT serão utilizadas na próxima 
fase da pesquisa. Todas essas fontes e a leitura são de suma importância para entender Expedito Ribeiro de 

Souza, bem como o andamento do projeto que esta sendo produzido. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após a leitura da bibliografia e das fontes citadas no tópico anterior, conseguimos esboçar algumas 

significativas informações a respeito da trajetória de Expedito. As características principais de Expedito 

Ribeiro eram de lavrador, poeta, sindicalista, migrante, negro, religioso, comunista, pobre, mas que chega a 

Rio Maria com sua família assim como outros milhares de famílias imigrantes chegou ao Sul do Pará com o 
sonho de ter um pedaço de terra para trabalhar e sustentar a família. Em Rio Maria: canto da terra, Rezende 

nos ajuda entender os passos de Expedito em Rio Maria. Segundo Figueira (2008), aqui nessa região se 

tornou uma “guerra” entre quem tinha os títulos, legalmente ou ilegalmente, e os posseiros. Nesse sentido, a 
luta pela terra era na base da bala e nesse cenário sabemos quem ganha, “Em 1983, formou com João Canuto 

e Roberto Neto a comissão que deu origem ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Maria. Expedito 

ocupou a tesouraria e João Canuto a presidência. Os conflitos na região são ascendentes, a violência é brutal. 
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Há resistência: o sindicato, juntamente com os posseiros [...]” (FERNANDES, 1991, p. 10). Assim, o 

sindicato juntamente com os posseiros fazia a resistência duramente contra os fazendeiros nessas regiões, 

porém os fazendeiros tinham apoio da polícia local e basicamente do Estado, pois os mesmos compactuavam 
com as ações dos fazendeiros indiretamente. “As mortes e as ameaças têm um componente político. Atingem 

pessoas que podem representar perigo ao poder local. João Canuto, além de candidato a prefeito, era 

presidente do sindicato. Brás foi da diretoria do sindicato e candidato a vereador. Orlando, membro da 

diretoria atual do sindicato. João Bernardo e Expedito foram candidatos a prefeito. Expedito também é 
presidente do sindicato, e Carlos é o secretário [...]” (REZENDE, 2008, p. 243). Deste modo, matavam 

aleatoriamente, após 1985 os fazendeiros se “organizaram”, foi quando se instalou na região a União 

Democrática Ruralista, de acordo com Fernandes (1998) a criação da UDR atuava no sentido de intimidar os 
posseiros e ao mesmo tempo dificultar a Reforma Agrária. Logo, começaram a assassinar lideres sindicais 

com a intuição de intimidar todos os posseiros da região. Em uma entrevista com Luzia Canuto ela relata 

sobre a atuação da UDR na região: 
“[...] a UDR ela fomentou esse ódio contra sindicalista, e também não é só o ódio 

em si, mas o preconceito de coloca a pessoa como se não quisesse trabalhar, que 

fosse preguiçoso, eles fizeram esse olhar, de tentar matar socialmente depois tirar a 

vida né, a UDR ela funcionou Rio Maria, Xinguara e Redenção, era um certo 
triangulo, aí esses fazendeiros tinham uma relação de aproximação muito grande, 

de planejar, olhar aquela liderança ta incomodando vamos elimina ela, então na 

década de 80 vou uma lista de marcados para morrer, e essa lista foi cumprindo né, 
aqui eu me lembro que se divulgavam o nome do meu pai, o nome do Expedito, o 

nome do Roberto, o nome do Paulo Fonteles, o nome do Padre Ricardo, o nome do 

Ademir Andrade, então uma série de pessoas constavam com o nome nessa famosa 
lista do crime aqui dos fazendeiros né [...](CANUTO, 2019) 

  Expedito sabia dos riscos que corria, tinha medo, mas não desistia e não desistiu da sua luta. 

Rezende (2008) diz que Expedito sempre andava com um caderno debaixo do braço com suas poesias, 

“Expedito praticamente não conheceu escola e gosta das rimas. Militante sindical e comunista, por mais 
paradoxo que pareça, tem fé e fala com insistência sobre ela nos versos [...]” (Rezende, 2008, p. 77). Mesmo 

não tendo uma escolaridade completa, Expedito amava escrever e teve publicações de alguns poemas em 

jornais, bem como em um livro póstumo organizado em sua homenagem. 
Alguns trabalhos foram publicados sobre a vida de Expedito, bem como um documentário que faz o 

trajeto da saída de sua cidade natal Frei Inocêncio-MG, até a cidade que sua família até atualmente reside, 

isto é, Rio Maria-PA. No trabalho de Gomes (2007), que analisa a atuação na poesia de Expedito Ribeiro de 

Souza como poeta, líder de Comunidade Eclesial de Base e sindicalista, o autor busca compreender a função 
social da poesia de Expedito e a realidade histórica, bem como pretendeu mostrar a porção comunista e 

católica do poeta. Segundo Gomes, “[...] a originalidade de Expedito estaria em que ele sabe tirar partido de 

sua condição social, que transforma suas experiências de vida em conteúdo poético [...]” (GOMES, 2007, 
p.08). A poesia era presente na vida de Expedito, para onde ele ia seus versos estava lá como resistência, na 

igreja e sindicato. 

O que pretendemos descobrir, contudo, são os primeiros anos dele em Rio Maria-PA. Isso ocorre 
porque buscamos descobrir como se deu o processo de conscientização de classe do poeta. Para tanto, a 

leitura teórica de Edward P. Thompson foi de suma importância, pois a consciência ou ideia de classe 

somente surge quando um grupo de pessoas compartilham experiências entre si e, dessas experiências, 

surgem interesses que se contrapõem aos de outros grupos. 
[...] as pessoas se vêem numa sociedade estruturada de certo modo (por meio de 

relações de produção fundamentalmente), suportam a exploração (ou buscam 

manter poder sobre os explorados), identificam os nós dos interesses antagônicos, 
debatem-se em torno desses mesmos nós e, no curso de tal processo de luta, 

descobrem a si mesmas como uma classe, vindo, pois, a fazer a descoberta da sua 

consciência de classe. Classe e consciência de classe são sempre o último e não o 

primeiro degrau de um processo histórico real”. (THOMPSON, 2007, p. 274). 
 

Thompson tenta mostrar que a consciência de classe surge quando um grupo/comunidade troca 

experiências que os permite se percebem como explorados. Com isso, a pesquisa tentar entender o processo 
de conscientização de Expedito Ribeiro de Souza. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 



4 
 

 Com a análise da documentação, e o contato com as entrevistas, percebe-se, que a partir do momento 

em que Expedito chegou em 1977, em Rio Maria, que a época ainda era município de Conceição do 

Araguaia, teve contato com a Igreja Católica e com o advogado Paulo Fonteles, militante do PCdoB que 
também foi assassinado por defender a causa dos grupos oprimidos no campo de quem teve uma grande 

influência. Deste modo, filiou-se ao Partido Comunista do Brasil. Em uma entrevista com Ana de Souza 

Pinto, ela contextualiza um pouco da atuação do PCdoB na região:  

“[...] uma pessoa que [pausa], do quadro do PCdoB que veio trabalhar na região, 
foi o Paulo Fonteles, e ele tinha uma, uma atuação muito importante na luta pela 

terra, é, inicialmente ligado a CPT, e também é, ele [pausa], foi construindo o 

partido né, lá em Rio Maria [...] e o Paulo, ele investia bastante em termos da 
aproximação, e também do apoio né, a constituição do PCdoB lá, e a atuação 

dessas lideranças lá na luta pela terra, lá em Rio Maria [...]”. (PINTO, 2019) 

 Havia um diálogo bem intenso entre, posseiros, partido e Igreja, que era visível na poesia de 
Expedito. Desta forma, “O envolvimento com uma Igreja politizada, por meio de seus agentes pastorais, 

deve ter colaborado para que ele formatasse sua específica visão da luta de classes [...]”. (Gomes, 2007, P. 

54). 

 Logo, para entender a trajetória de Expedito, devemos compreender a atuação da igreja com os 
posseiros, que Ricardo Rezende explica, especificamente, o papel da Igreja com os posseiros. Assim, ele diz 

que “Diante deste quadro a Igreja deveria proclamar a Boa-Nova de Jesus denunciando os pescados, não só 

pessoais, mas sobretudo e com veemência os estruturais [...] Ela iria mergulhar cada vez mais profundamente 
nas contradições e nos conflitos, buscando outras alternativas que as oferecidas pelo sistema”. (REZENDE, 

1986, P.50). Nota-se, que através do evangelho buscava-se a conscientização da “estrutura”, e a igreja nesse 

processo tem um lugar importante na vida desses posseiros, pois não tinham amparo pelo poder local, muito 
menos pelo Estado. 

 Portanto, fica claro que o contato com a Igreja, onde ele era líder de comunidade de eclesial de bases, 

e com o partido PCdoB, e o envolvimento no Sindicato que fizeram parte do processo de conscientização 

politica de Expedito em seus primeiros anos em Rio Maria-PA. Não conseguimos encontrar vestígios dessa 
ligação antes, pois as entrevistas com os familiares de Expedito não pôde ser realizada ainda, e 

impossibilitou de analisarmos o contato que ele poderia ter tido com essas entidades antes, e quais suas 

influências na vida dele, lacunas que buscaremos entender com o andamento da pesquisa. 
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