
O MST, com apoio de 
diversas entidades e 
partidos de esquerda, 

realiza nos meses de Outubro e 
Novembro um conjunto de 
atividades em Campos dos 
Goytacazes que resgata a heroica 
história de Cícero Guedes, 
liderança camponesa assassina-
da em Janeiro de 2013 nas 
proximidades da Ocupação Luiz 
Maranhão. Na ocasião, Cícero 
organizava a luta pela desapro-
priação das terras da Usina 
Cambaíba, local marcado histori-
camente por denúncias de 
trabalho escravo, vínculos com a 
ditadura militar e dívida de 
milhões com a União. A campa-
nha pela memória de Cícero tem 

por objetivo exigir justiça no 
julgamento marcado para o dia 
07 de Novembro, onde será 
definido pelo Júri Popular os 
rumos do caso.

  Para o Movimentos dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra, 
trata-se de um tribunal do Júri 
histórico,  não apenas pela 
oportunidade de fazer justiça na 
condenação do mandante e 
executores, mas também por 
colocar no banco dos réus o 
legado monstruoso da Usina 
Cambaíba, que durante a ditadu-
ra militar incinerou em seus 
fornos dezenas de corpos de 
militantes opositores ao regime, 
torturados nos porões do DOI-
CODI.  

Quem foi Cícero:
 
Durante parte de sua vida, 

Cícero Guedes morou em Alago-
as, onde trabalhou no Corte de 
Cana em situação análoga à 
escravidão, nunca tendo tido a 
chance de frequentar uma escola 
regular. Chegou a Campos dos 
Goytacazes com sua família 
buscando emprego no corte de 
cana, quando se juntou à ocupa-
ção Zumbi dos Palmares nas 
terras da inativa Usina São João. 
Em pouco tempo se destacou 
como um grande mobilizador 
popular, passando a assumir a 
vanguarda da organização de 
trabalhadores que buscavam 
terra para plantar e viver com 
dignidade. 

 “O trabalho infantil roubou a 
infância do Cícero. Depois o 
trabalho análogo a escravidão no 
nordeste e também quando ele 
chega em Campos, ele vai nova-
mente para o corte da cana, até se 
tornar auto sustentável na área 
em que conquista. Portanto sua 
vida foi marcada por uma luta 
para libertar não só a ele, mas 
também a todas as pessoas que 
como ele não tiveram acesso à 
educação e a condições dignas.” 
relata Ana Costa, professora de 
Serviço Social da UFF Campos e 
pesquis adora  de  confli tos 
agrários no Brasil. 
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Para Priscila Viana, da 

 Comissão Pastoral da Terra, 
Cícero foi um exemplo de 

luta em defesa da agroecologia 
associada à luta urbana: “ Ele era 
um defensor da agroecologia, ou 
seja, alimento sem veneno. 
Comer é um ato político, todas as 
pessoas deveriam se alimentar 
bem, não do ponto de vista do 
“alimento orgânico” como forma 
de colocar um valor agregado e se 
cobrar a mais por isso. A agroe-
cologia está associada à luta por 
direitos, na questão geracional, 

trabalhista, na questão de gêne-
ro, tudo isso.  Cícero era referên-
cia em todas essas pautas. Era um 
companheiro muito solidário.”

 De fato, o dirigente do MST 
esteve na construção de diversos 
projetos que reforçavam a 
Agroecologia no município, 
colaborando por exemplo com o 
projeto de extensão Agroecolo-
gia e segurança alimentar — 
produção de alimentos com 
qualidade nos assentamentos de 
reforma agrária do Norte Flumi-
nense, do Núcleo de Desenvolvi-

mento de Insumos Biológicos 
para Agricultura (Nudiba) na 
UENF.  

Seu sítio, o Brava Gente, 
localizado no assentamento 
Zumbi dos Palmares, sempre foi 
referência de prática agroecoló-
gica, pela multiplicidade de 
culturas ali desenvolvidas e pelas 
técnicas sustentáveis de cultivo 
sem veneno, tendo servido de 
laboratório para diversos estu-
dos e experimentos acadêmicos 
na região.

 

 

 O Restaurante Univer-
sitário da UENF é fruto de 
muita  luta  de  toda  a 
comunidade acadêmica, 
em especial o movimento 
estudantil. Foram muitas 
gerações de estudantes 
reivindicando a constru-
ção do famoso “bandejão”, 
realizando inúmeros atos, 
reuniões com reitores, 
entrevistas para a mídia 
local, pressionando os 
governos do Estado. Mais uma 
vez o militante de voz enérgica e 
postura proativa se colocava 
lado-a-lado do movimento 
estudantil  da UENF nesta 
importante luta.  Tamanha 
dedicação foi reconhecida pela 
instituição, tendo ela batizando 
o R.U com seu nome. 

Lucas Moretz-Sohn David 
Vieira, ex-estudante de Agrono-
mia da UENF e diretor do DCE 
UENF Apolônio de Carvalho 
(2011-2012), à época, relembra 
como conheceu Cícero e sua 
presença nas lutas pelo Restau-
rante Universitário: 

 - Conheci o Cícero através de 
minha participação em um 
projeto de Extensão (na quali-

dade de Bolsista), que trabalha-
va justamente com a Feirinha 
Agroecológica da UENF, cujos 
membros eram assentados da 
Reforma Agrário de Campos 
dos Goytacazes-RJ, e o Cícero 
era um deles. Isso foi em 2009, 
no meu segundo ano na UENF. 
O Cícero sempre esteve presen-
te nas nossas manifestações na 
UENF, o que deixava evidente a 
importância do movimento 
estudantil estar junto na luta 
com os movimentos sociais. 
Dois momentos da participação 
do Cícero na luta pela constru-
ção do RU, que para mim foram 
marcantes: o primeiro foi no 
trancamento que fizemos na 

BR-101 no ano de 2008, na 
a l t u r a  do  S hoppp i n g 
Estrada, quando as obras 
do RU nem haviam come-
çado, e tampouco havia 
algum indicativo que ela 
c o m e ç a r i a .  Fo i  u m a 
manifestação que muita 
gente participou, talvez a 
maior que teve na Univer-
sidade, pois me lembro da 
mobilização que teve nos 
corredores dos prédios da 

UENF, chamando o pessoal pra 
ir pra rua, pra saírem da aula, e 
irem reivindicar nosso RU.  O 
segundo momento, foi em 2010, 
eu não me lembro exatamente 
do dia, mas era a data estipulada 
para que o RU fosse inaugurado. 
Então resolvemos “inaugurar” o 
RU, fizemos um almoço na 
frente da obra, que estava 
parada, e ainda fomos oferecer 
um prato para o reitor, mas na 
ocasião, foi o pró-reitor de 
extensão quem acabou comen-
do. Mais uma vez, o Cícero 
estava presente, era o represen-
tante do MST que acompanhou 
essa reivindicação com os 
Estudantes.   

O APOIO DO CÍCERO GUEDES NA CONQUISTA DO
 RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UENF

D
ia

gr
am

aç
ão

: B
ru

n
a 

M
ac

h
el


	Página 1
	Página 2

