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AOS QUE HESITAM

Você diz:
Nossa causa vai mal.
A escuridão aumenta. As forças diminuem.
Agora, depois que trabalhamos por tanto tempo
Estamos em situação pior que no início.

Mas o inimigo está aí, mais forte do que nunca.
Sua força parece ter crescido. Ficou com aparência de invencível.
Mas nós cometemos erros, não há como negar.
Nosso número se reduz. Nossas palavras de ordem
Estão em desordem. O inimigo
Distorceu muitas de nossas palavras
Até ficarem irreconhecíveis

Daquilo que dissemos, o que é agora falso:
Tudo ou alguma coisa?
Com quem contamos ainda? Somos o que restou, lançados fora
Da corrente viva? Ficaremos para trás
Por ninguém compreendidos e a ninguém compreendendo?

Precisamos ter sorte?
Isto você pergunta. Não espere
Nenhuma resposta senão a sua.
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Introdução
A “onda vermelha” latinoamericana caracterizada ao longo dos anos 2000 pela eleição de
presidentes progressistas em vários países – Brasil, Venezuela, Bolívia, Equador, Argentina,
Uruguai, Paraguai, etc – foi também uma grande onda de integração das históricas organizações de
trabalhadores à ordem capitalista institucional. Esta ambígua “onda” se pôs como causa e
consequência da suspensão das potenciais radicalidades, assim como da visível transmutação das
organizações populares constituídas nas décadas anteriores. O enfraquecimento das esquerdas e o
correspondente fortalecimento das direitas em tempos de crise levou à aceitação de pautas
rebaixadas, ou ainda mais grave, pautas de expectativas “decrescentes”, como nos alerta o filósofo
Paulo Arantes (2014). Um rebaixamento de demandas que tende a se contentar com um mínimo que
é abandonado no momento seguinte por uma demanda ainda mais elementar pela existência imediata
ou ao menos por uma sutil amenização das mazelas sociais. Em nome da urgência, passa-se a aceitar
qualquer mínima resposta com verniz progressista.
Ainda que tenham ocorrido reduções relativas da pobreza nesta década e meia nestes países, a
continuidade dos níveis de desigualdade social e as precárias condições de vida que recaem sobre
grande parte dessas populações trabalhadoras levaram os setores progressistas à exortação desses
governos gestores. De modo que estes se conformaram como centro fundamental de organização da
esquerda em todas as suas matizes: sindical, popular, partidária, identitária. Tornou-se um desafio ao
pensamento crítico compreender a ampla defesa de governos progressistas (com seus partidos e
líderes carismáticos) que desenvolveram políticas compensatórias através de gestões econômicas
liberais, utilizando técnicas de gestão fundadas tanto em medidas repressivas como conciliatórias. A
experiência dos governos de esquerda latinoamericanos nos empurra ao irracionalismo que permeia o
progressismo político.
Após década e meia das esquerdas no poder, a maior parte da população latinoamericana
seguiu vivenciando as agruras da miséria e do desemprego, à mercê da instável dinâmica do mercado
internacional, como, afinal, não poderia deixar de ser. Mas, após a emergência dos governos de
extrema direita, em especial o de Jair Bolsonaro no Brasil, qualquer questionamento ao progressismo
pregresso passou a ganhar tons cada vez mais heréticos. À beira das eleições presidenciais de 2022,
qualquer crítica ao que antecedeu o duplo horror da crise brasileira - pandemia e Bolsonaro - está
terminantemente suspensa. A soltura de Lula, com sua respectiva liberação à candidatura
presidencial, produziu um sopro de esperança coletiva, incluindo os indivíduos e grupos antes
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radicalmente críticos ao PT, ao petismo, ao lulismo. “Até quem não era de lular, lulou”, talvez
cantasse hoje Bezerra da Silva sobre o sentimento coletivo com a aproximação das eleições de 2022.
Em um contexto em que a extrema direita no poder escancarou as perversas consequências de
um governo que trabalha avidamente para intensificar a barbárie, acelerar todos os “fins” de linha,
dizimar toda uma população sobrante com a normalização da violência e do extermínio sanitário,
eleger líderes da centro-esquerda moderada, que ao menos desacelerem a violência da tragédia, é um
alívio. Parece então que a “gestão da barbárie”, nos termos de Marildo Menegat (2018), se
reapresenta, agora cinicamente como uma triste única opção.
A pergunta “Em que tempo estamos?” nunca foi tão necessária. De modo que o
entrelaçamento entre dois polos se põe de forma nebulosa mediante a necessidade premente da
sobrevivência coletiva. Sem pretensões de oferecer saídas de emergência, negando-me a cair na
intimidação da faca no pescoço da resposta prática imediata, tentando preservar minha reflexão
teórica da repetição sem fim sob o véu das aparências produzidas pelo “que fazer?”, o intuito dessa
elaboração é resgatar alguns fios da meada que compõem a totalidade da tragédia social e da
respectiva encalacrada política em que nos encontramos.
A precariedade da realidade social da periferia do sistema mundial não impediu a
modernização brasileira, ainda que simultânea à sua própria crise. Os movimentos de luta social que
surgiram pós ditaduras militares, em especial nos anos 1980 e 1990, são expressão desta mesma
crise, a crise do progresso periférico. Esse mal se instalava e já apresentava o seu inevitável
desmoronamento, acompanhando, ainda que de forma retardatária, o colapso dos países centrais. Na
periferia, modernização e crise da modernização se confundem temporal e espacialmente. Assim,
produziram-se enormes massas de trabalhadores sem futuro. Desempregados e precarizados, sem
perspectiva de alcançar o suprimento de suas necessidades, afluíram para os movimentos sociais
nascentes.
No Brasil, observamos a emergência do principal movimento fruto da crise da modernização
periférica, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Este movimento passou por
profundas transformações ao longo de sua trajetória, em especial dos anos 2000 em diante. Há
notáveis diferenças entre seus objetivos e características fundantes, que marcaram as décadas de
1980 e 1990, e o que se tornaram a partir dos anos 2000. Essas mudanças não dizem respeito
somente ao MST, mas às principais organizações da esquerda que se forjaram nos processos de
redemocratização e às que, posteriormente, derivaram destas.
É inegável que o MST atuou como alternativa às organizações tradicionais de esquerda
(partidos e sindicatos), seja direta ou indiretamente, principalmente com relação à forma organizativa
(movimento de massas) e à radicalidade tática (ocupações de terra). As maiores organizações da
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esquerda latinoamericana projetaram e ainda projetam no MST a imagem de um movimento
organizador exímio das massas em luta por reforma agrária. Todavia, uma série de limitações
estruturais condicionam o contexto social e político vivenciado pelas esquerdas nas últimas décadas.
Primeiramente, identificamos o avanço do capital no campo brasileiro, simultâneo à crise dos
projetos modernizadores (incluídas as experiências do socialismo real e da modernização periférica1).
Notamos que estes elementos estavam entrelaçados em um processo ampliado, simultâneo e
correlato: a crise do capitalismo mundial e as consequentes tentativas sistêmicas de ampliação da
produção de valor.
A crise do capitalismo - que no Brasil se expressa como crise da modernização periférica, a
crise das esquerdas e o surgimento do MST estão intimamente articulados. Apesar da proximidade
histórica e programática entre MST, PT e CUT, há uma distância dos tempos de desmonte de cada
organização. O MST se fortalecia enquanto as duas outras organizações arrefeciam seus métodos de
luta e se institucionalizavam. Isso se deu justamente pelo fato desse movimento social ser fruto da
crise da base social dos dois últimos, ruína sobre a qual o MST irá se debruçar e organizar.
No caso do PT, isso se expressou principalmente a partir do foco na via eleitoral, já no caso
do movimento sindical a partir da formação das câmaras setoriais tripartites. Diferentemente dessas
organizações, principalmente ao longo da década de 1990, o MST radicalizou a luta agrária, isto é,
travou enfrentamentos com o capital e o Estado ao arregimentar trabalhadores para as ocupações de
terra. Além das características da base social e da organização em si, que a conformam como fruto de
uma sociedade em crise, esse ascenso foi possível por vários fatores. Dentre eles temos o processo de
desvalorização da terra que fazia com que a expropriação estatal não fosse, ao longo de certo período
e em determinadas regiões, um mau negócio para os grandes proprietários. Outro fator foi a política
repressora dos governos FHC, que acabou por impulsionar o movimento a respostas intransigentes.
A segunda metade da década de 1990 foi período muito importante para compreendermos os rumos
do MST. Além de sofrer com a coerção do governo FHC, o movimento enfrentou, em algumas
regiões do Brasil, o esgotamento de sua base social estritamente rural. Essas contradições geraram
uma série de respostas no interior da organização.
Não podemos perder de vista que a luta pela Reforma Agrária clássica, isto é, pela
desapropriação e distribuição de terras, se configurava como fundamento de um projeto de
desenvolvimento nacional. Com essa bandeira histórica o MST propunha o parcelamento da terra e o
fim do latifúndio como meio de gerar justiça social enquanto possibilitaria um impulso ao
desenvolvimento do capitalismo nacional. Aí estava a perspectiva de que a superação de formas

1

Sobre isso ver Kurz (1997).
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supostamente “arcaicas” de produção destravaria o sistema econômico do país. E isso só se daria
através do parcelamento da terra e da proliferação da pequena propriedade produtiva. Entretanto, a
despeito das intencionalidades das direções do movimento, foi outra a realidade que o MST
encontrou perante a produção agroindustrial já consolidada na década de 1990 e que passou a ser um
dos sustentáculos da economia nacional ao longo dos anos 2000. Aqui constatamos a incongruência
deste entendimento da reforma agrária como momento do projeto modernizador, considerando que
esse projeto era proposto naquele momento para uma sociedade que se encontrava em uma crise já
avançada.
Por outro lado, no interior do movimento, havia também agrupamentos militantes que
criticavam essa perspectiva desenvolvimentista e buscavam uma alternativa insurrecional. Da
segunda metade da década de 1990 até o início dos anos 2000, no estado de São Paulo, as ocupações
sofreram repressão aberta do Estado e dos latifundiários, o que promoveu certa radicalidade tática de
resistência mediante os embates frontais com as forças do capital no campo. A Marcha Nacional pela
Reforma Agrária em 1997 e a ampliação das ocupações de terra foram respostas ofensivas ao
governo FHC após os massacres de Corumbiara e de Eldorado dos Carajás. Nos anos de 1995 a
1997, além de sofrer com a coerção do governo FHC e dos fazendeiros (com a rearticulação da
União Democrática Ruralista - UDR), o MST enfrentou, em algumas regiões do Brasil, o
esgotamento de sua base social rural na medida em que os trabalhadores provenientes do campo se
consolidavam nas periferias dos grandes centros urbanos. Muitos militantes foram forjados no calor
desses embates e compuseram ao longo da história do movimento o setor responsável pelas
ocupações, a Frente de Massas. Desse processo resultou a formação crítica de militantes que se
formaram politicamente e que passaram a experimentar espaços de sociabilidade muito distintos dos
modos de vida impostos estritamente pela lógica do capital como patriarcado produtor de
mercadorias (SCHOLZ, XXXX). Parte dessa militância, ao se deparar com forte repressão no meio
rural e a necessidade de buscar nas cidades por uma base social que almejasse retornar ao campo por
meio da luta pela terra, passou a defender o avanço do MST no espaço urbano. Isso se expressou
concretamente em algumas experiências: ocupações rurais de base social urbana como a Nova
Canudos em 19992; ocupações estritamente urbanas realizadas pelos militantes do MST (Campinas 3,
Guarulhos, Osasco, Rio de Janeiro) que deram origem posteriormente ao Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto (MTST)4; assentamentos rurais próximos aos centros urbanos denominados

2

Sobre a ocupação Nova Canudos ver: Buzetto, 1999.

3

Sobre as ocupações urbanas em Campinas ver: Carvalho, 2003.

4

Sobre as ocupações urbanas realizadas pelo MST e o surgimento do MTST ver: Goulart, 2011.
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Comunas da Terra5 no estado de São Paulo (regiões de Ribeirão Preto, Campinas, Grande São Paulo,
Vale do Paraíba); dentre outras. Esse “projeto urbano” do MST foi progressivamente derrotado
devido a fatores externos e internos à organização. Este é um período essencial dessa pesquisa: o
resgate dessa memória histórica como experiência de radicalidade com o intuito de compreender seu
fracasso.
Conformou-se um embate no interior do MST: ou o movimento se limitaria a organizar os
trabalhadores do campo em uma luta estrita pela reforma agrária e desenvolvimento nacional ou se
proporia a uma luta que organizaria os trabalhadores do campo e da cidade com vistas à via
insurrecional. Concebemos hoje ambas as alternativas como diferentes expressões de um mesmo
projeto: promover tardiamente processos de modernização que já estavam em crise no mundo todo.
Contraditoriamente, o MST carregava a expressão da crise dos diferentes projetos de
desenvolvimento que buscava resgatar: de um lado nos moldes do capitalismo periférico e de outro
nos moldes do capitalismo de estado soviético. Ao mesmo tempo, esse processo nos revela
elementos importantes da totalidade concreta em movimento. São importantes por considerarmos
que é justamente devido à concretude desse histórico recente do MST que este movimento
cristalizou-se como uma forma fetichizada de luta social no imaginário da esquerda. Isto é, ocorreu
uma espécie de mitificação do MST.
Apesar do processo de adequação à ordem estar consideravelmente explícito nos anos
recentes, há uma reduzida elaboração crítica sobre a trajetória do MST. Afinal, questionamentos a
respeito de quais mudanças ocorreram, como ocorreram e suas respectivas razões, mantêm-se
atrelados a análises de conjuntura incipientes. E isso se dá porque se ignora, ou se oculta, que o MST
participa da crise da esquerda brasileira, o que se expressou mais concretamente após a chegada do
Partido dos Trabalhadores ao planalto em 2003. Arriscamos afirmar que, para além de partícipe, esse
movimento é uma de suas mais articuladas expressões.
O contexto social dos anos 2020 é marcado pelo impacto das crises que rondam o globo econômica, política, social, ambiental, sanitária - e pelo avanço de forças conservadoras e suas
medidas de austeridade e dizimação da população sobrante. Além das ofensivas do capital pela
estrutural rapina das cada vez mais escassas fontes de produção de valor em escala mundial, esse
contexto é também decorrente do enfraquecimento das lutas sociais que se forjaram nas últimas
décadas do século XX, que deixaram de responder na virada ao XXI como formas de resistência
direta, aderindo a projetos nacionais de governo e por diversos caminhos se institucionalizando. Este
é um fenômeno no mínimo continental, para não dizer mundial, se estendemos a análise para todo o
5

Sobre as Comunas da Terra ver: Goldfarb, 2006.
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século XX.
As alternativas “radicais” com potencialidade crítica, após a crise das experiências socialistas
que se relevaram momentos da “modernização retardatária”, tornaram-se mera epifania saudosista.
Esse limite se expressa de forma ainda mais consistente ao observarmos quase todas as formas
organizadas da esquerda se conformarem em frentes de unidade pelo retorno da gestão progressista
do Estado em crise, mediante o horror da liderança ultraconservadora que promove o avanço
societário em direção ao abismo.
Em síntese, parto da análise do MST como fruto de uma crise do capital, a qual produziu uma
enorme massa de trabalhadores não integráveis ao sistema produtor de valor, com grande potencial
de contestação devido às privações das periferias urbanas. Essa condição conferiu ao MST
características específicas, principalmente em fins da década de 1990, quando esse potencial
explosivo veio à tona. Como expressão dessa temporalidade em crise foi construído um dos maiores
movimentos sociais do século XX, referência indiscutível para a luta social latinoamericana e até
mesmo mundial. Essa potência crítica, que tinha como principal radicalidade tática a ocupação de
terras, foi se convertendo ao longo dos anos 2000 em um movimento de demandas por políticas
públicas, com meio de gestão e reprodução do sistema que antes afirmava combater.
Uma importante ruptura motivadora deste texto foi a saída de militantes do MST e de
movimentos a ele ligados (MTD, Consulta Popular e Via Campesina), com a publicação de um
documento em que se explicitaram os motivos da saída em fins de 2011.
É preciso considerar que vem se conformando uma ampla aliança política, consolidando um
consenso que envolve as principais centrais sindicais e partidos políticos, MST, MTD, Via
Campesina, Consulta Popular, em torno de um projeto de desenvolvimento para o Brasil,
subordinado às linhas políticas do Governo, conformando assim uma esquerda pró-capital.
(CARTA DE SAÍDA DE NOSSAS ORGANIZAÇÕES)

Trata-se de um marco importante para a abertura à crítica dos rumos do MST, quebrando um
silêncio que se impunha sobre as análises e posicionamentos públicos. Esse “consenso” mencionado
na Carta de Saída dos 51 militantes se expressa na substituição das ocupações de terras e
enfrentamentos com o agronegócio e os governos pela elaboração de parcerias (públicas e privadas)
para desenvolvimento de cooperativas e agroindústrias do mercado de agroecológicos. Processo esse
que recentemente deu um novo passo, com a abertura das cooperativas do MST ao mercado de
capitais e a grande “inovação” do investimento individual através do Finapop (Programa de
Financiamento Popular da Agricultura Familiar para Produção de Alimentos Saudáveis)6.
6

“Finapop: MST ganha parceiros para revolucionar agricultura familiar no Brasil”, Site do MST, 18/05/20.
https://mst.org.br/2020/05/18/finapop-mst-ganha-parceiros-para-revolucionar-agricultura-familiar-no-brasil/, acesso em
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A reflexão ligada à Carta de Saída, antes e depois de sua publicação, e o processo político que
a acompanhou é um marco para essa pesquisa. Muitos foram os diálogos travados nesse sentido
ainda no interior do MST com os signatários do documento. Fui militante do MST de 2007 a 2012
quando não tinha qualquer acúmulo de pesquisa sobre questão agrária e luta pela terra, e a motivação
para atuação provinha de uma necessidade de ir além do marxismo teórico através da entrega pessoal
à práxis política. Foi justamente o que entendi posteriormente como crise das potencialidades críticas
da organização e uma enorme frustração em relação às possibilidades da militância política imediata
que me empurraram a esse estudo que é fruto de minha tese de doutorado (2013 - 2018). Ainda que
os rumos que essa tese tomou e os meandros nos quais se desenvolveu sejam de minha total
responsabilidade, sem dúvida aqui temos frutos do contato com militantes do MST, em especial os
que assinaram a Carta da Saída. É, assim, indissociável ao processo de tessitura deste livro a
experiência de militância política no movimento e os diálogos ali estabelecidos.
O que vivenciei na atuação coletiva no interior do MST, em conjunto com militantes críticos
ao processo de institucionalização, foi uma série de derrotas, para dentro e para fora da organização.
Uma das principais derrotas no meio externo se deu pela impossibilidade de garantir novas
conquistas de terra ao longo dos governos Dilma. Mesmo com a realização de ocupações massivas,
com militância organizada e mobilização de apoios de instituições e indivíduos – desde setores
progressistas da igreja católica até intelectuais e parlamentares – os acampamentos eram
reiteradamente despejados com ostensiva força policial. Internamente, essa questão reverberava a
medida em que importantes dirigentes, articulados ao governo e sustentados por programas de
financiamento direcionados à produção, se opunham às ações propostas por esse agrupamento que
insistia na luta direta pelo parcelamento da terra. Afirmava-se que tais ações impediam as
articulações e projetos em andamento com a institucionalidade estatal. Estariam corretos ao buscar
uma atuação coerente com uma aparentemente inevitável “ossificação dos movimentos sociais”
(ARANTES, 2014)? E, mediante o avanço do capital no campo brasileiro, o que significava “lutar
por reforma agrária” em fins dos anos 2000?
O espectro da conciliação estava instituído e os mecanismos de gestão funcionavam na
articulação Estado/movimento. Incessantemente questionados e repetidamente derrotados, externa e
internamente, deparamo-nos como coletivo com a saída pública de alguns dirigentes refratários à
institucionalização, mediante publicação da Carta mencionada. No interior do MST, cultivava-se
forte princípio de unidade interna, o que resultava no silenciamento de divergências quanto aos
19/07/21, e “Os sem-terra fincam bandeira no mercado de capitais”. El País, 16/07/21.
https://brasil.elpais.com/economia/2021-07-16/os-sem-terra-fincam-bandeira-no-mercado-de-capitais.html. Acesso em
19/07/21.
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rumos nacionais da organização e impedia atuações que provocassem substantivas mudanças nos
rumos do movimento. Mediante este conjunto de elementos apresentados aqui sinteticamente, saí do
MST em janeiro de 2012, carregando uma monumental decepção com os rumos da esquerda no
Brasil e a ausência de perspectivas para atuação política na realidade brasileira imediata.
O sentimento de desrespeito que acomete militantes e pesquisadores se tornou uma sombra
que pouco contribui para além da reprodução de um passado hoje em decadência. Daí a importância
da carta de saída daqueles 51 militantes como motivação em levar adiante uma análise que não
pretende denunciar os rumos do MST, mas sim problematizá-los. Consideramos insuficiente afirmar
que haveria um desvio moral das lideranças ou um imobilismo das bases. Porém, grande parte das
teses críticas mantém-se no âmbito explicativo da cooptação. Neste campo questionamos sobre o
tipo de cooptação da qual se trata. Seria esta uma cooptação de lideranças, isto é, uma “traição das
direções”? Seria uma cooptação da base organizada (ou mesmo desorganizada) através dos
programas assistenciais como o Bolsa Família? Seria uma cooptação dos métodos de luta, expressa
na substituição das ocupações, piquetes e grandes marchas por negociações de cúpula? Seria a
cooptação do programa das organizações, antes ofensivos, explicitando a transformação socialista
como objetivo estratégico e que agora se conformam às reformas defensivas, dentro da ordem
capitalista? Teria ocorrido um rebaixamento do programa, ou seu abandono? Ou seria, por fim, uma
cooptação através do financiamento estatal, sem o qual as organizações deixariam de existir
materialmente?
Ainda que se complexifique a questão da cooptação, se vislumbrarmos o estreitamento da
relação entre as organizações de esquerda com os governos petistas ao longo dos anos 2000 e 2010,
teríamos que generalizar a “tese da cooptação” para uma enorme gama de movimentos e instituições
que atuam em setores muito distintos. Desde o sindical, passando pelas lutas por moradia, e
chegando a movimentos contra as opressões como o movimento negro, feminista, indígena e tantos
outros. Além dos movimentos os mais diversos de vários países latinoamericanos. Parece-me que as
teses da cooptação são insuficientes para explicar tantos distintos casos.
Em geral esta análise acaba por recair na condenação de indivíduos e agrupamentos políticos
no interior das organizações, mas pouco nos auxilia a compreender esse processo de crise da luta
social que ocorreu não somente no Brasil, mas também em grande parte da América Latina na virada
do século XX para o XXI. Parece-nos que esse processo é parte de um todo submetido a
determinações estruturais de um período dinâmico de agravamento da crise do capitalismo. Ainda
assim, não podemos ignorar a importância das disputas e dos processos políticos permeados por
avaliações de dirigentes e agrupamentos no interior das organizações sobre a correlação de forças e a
pressão exercida pelas bases sociais em luta. Estas limitaram decisões cruciais, as quais levaram a
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um certo rumo as organizações da esquerda.
O que ocorreu com o MST não difere muito dos rumos de outros movimentos populares e
partidos de esquerda em todo o mundo que, durante o século XX, se colocaram em algum momento
de sua trajetória contra a ordem social capitalista e passaram ao amoldamento e gestão dessa mesma
ordem. É por reconhecermos a importância histórica do MST para pensarmos as lutas dos setores
oprimidos e explorados pela ordem do capital que procuramos identificar o processo social no qual
se conformou: a tentativa de adesão do MST a um (inviável) projeto de desenvolvimento nacional
para o campo, promovido ao longo dos anos 2000 pelo governo petista e em aliança com setores do
capital. E que hoje se encontra à míngua mediante a crise econômica e as medidas de austeridade
com a ascensão da extrema direita.
Não há dúvidas sobre as origens reformistas do MST. O movimento surgiu e se consolidou
como um movimento de luta pela Reforma Agrária. Entretanto, ainda que o movimento buscasse dar
uma resposta integradora às massas de desempregados estruturais que compunham suas bases, os
momentos de enfrentamento direto com o capital e com o Estado forjaram uma militância que
pensava e se organizava para além da conquista imediata. Esses agrupamentos que buscavam
transpassar o limite da reforma pela radicalização da tática estavam também aprisionados em
concepções que conformaram os limites de sua trajetória, em especial sua (não) consciência de si e
de seu potencial e a referência central na já há muito derrocada experiência socialista.
Ao longo dos anos 2000, observa-se o progressivo abandono da até então principal tática do
MST na luta por reforma agrária: a ocupação de terras e a consequente constituição de
acampamentos. Esta prática foi progressivamente substituída pelo desenvolvimento econômico dos
assentamentos já existentes via convênios e parcerias com o Estado, e mesmo com setores do
empresariado rural7. Houve uma redução drástica das ocupações de terra, o que ocorreu
simultaneamente ao estabelecimento de parcerias com órgãos públicos e privados focadas na
produção e distribuição de alimentos. Há, portanto, uma inversão de prioridades entre o
acampamento (ocupação) e o assentamento (produção).
Estas mudanças de trajetória foram expressas no Programa Agrário do VI Congresso
Nacional do MST de fevereiro de 2014. Definiu-se nesse documento que seria necessário abandonar
a bandeira da Reforma Agrária Clássica e se instituir um novo tipo de reivindicação, denominada
Reforma Agrária Popular. Partindo dessa constatação formulei a questão central deste texto: por que
isso ocorreu?
Esta reflexão foi motivada pela necessidade de ir além das relações específicas que se
7

O MST estabeleceu nos últimos anos algumas parcerias com grandes empresas multinacionais, inclusive do setor do
agronegócio. Sobre essas parcerias ver o artigo: MST S/A do Coletivo Passa Palavra.
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estabeleceram nesta experiência militante, adentrando elementos estruturais que conformaram os
limites da luta pela terra e da “radicalidade”. Nesse sentido, chegou-se a questões norteadoras como:
Quais as experiências com maior potencialidade crítica ao sistema capitalista que foram
desenvolvidas ao longo da trajetória do MST? Quais os elementos que levaram à falência da
Reforma Agrária como luta pelo parcelamento da terra? O que seria radicalidade ou luta radical no
início do século XXI? E, principalmente: Qual a relação entre a crise da esquerda mundial e a crise
do capital e como isso se expressou na experiência do MST?
Ainda que a trajetória pessoal seja uma experiência singular, com extremas limitações para
alcançar a dimensão da totalidade concreta, penso ser fundamental apresentar sua imbricação na
análise proposta. Nesse sentido, tomo parte da trajetória marcada por ações práticas e reflexões
teóricas que são agora revistas, aprofundadas e criticadas. E foi desse movimento individual, de
frustração prática e sua consequente necessidade de alcançar uma teoria que radicalizasse a crítica
dessa mesma experiência para além dos limites do marxismo tradicional, que entrei em contato com
a teoria da crítica do valor dissociação. Nesse sentido, devo aqui todos os bons frutos que
perturbaram e ainda perturbam minha pseudo-ordem interior às reflexões que me propôs, meu
orientador de doutorado e amigo, Marildo Menegat. A partir de sua (des)orientação, como gosta de
chamar, busquei compreender, não sem considerável penar, os choques que ela proporcionou em
relação à interpretação da obra de Marx e dos marxismos que eu havia construído ao longo dos cerca
de dez anos anteriores a esse contato com a teoria do valor dissociação. Uma série de diálogos
fundamentais com integrantes dos grupos de estudos do Labur (Laboratório de Estudos Urbanos da
Geografia/ USP) - em especial com Fábio Pitta, com o filósofo Paulo Arantes e os partícipes de seus
“Seminários das Quartas” (USP), com o grupo de militantes “Fragmentos” que se transmutou em
“Grupão” e, mais recentemente, com o Grupo de Estudos TRAGÉDIA (Trabalho, Geografia e
Dialética) da Geografia da UFMG, possibilitaram assentar alguns passos de reflexão teórica sobre a
importância de compreender em profundidade o “tempo de crise” em que vivemos, os limites
históricos e atuais da práxis e a necessidade da crítica categorial.
O momento de elaboração da tese de doutorado, que se expressa nas páginas que seguirão a
essa introdução, era uma fase inicial deste processo e, portanto, permeada de fragilidades que uma
trajetória ainda instável pode transparecer. Parto assim do pressuposto que a compreensão da
trajetória do MST é fundamental para identificarmos pistas sobre onde estamos hoje situados e o que
de fato pode ou não ser feito como forma de construção de mecanismos de radical subversão da
ordem do capital e de emancipação humana.
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***********
No primeiro capítulo apresento uma reflexão sobre o desenvolvimento do capital no campo,
tratando de algumas polêmicas que em torno da questão agrária no Brasil como ascensão e queda do
projeto modernizador. As transformações decorrentes da terceira revolução tecnocientífica, expressa
na revolução verde e na ficcionalização do capital no campo, expressam simultaneamente a formação
e expansão do agronegócio e do MST. A industrialização do campo produz o fim de uma separação
estanque entre campo e cidade, entre trabalhador rural e urbano, bem como suas respectivas lutas
pela sobrevivência. O trabalhador rural passa a ter um caráter híbrido, uma mescla entre o campo e a
cidade que marca os meios de produção e reprodução do cotidiano. Chegamos assim à emergência
do MST e sua relação com esse processo, que desemboca na reprodução dos assentamentos a partir
de cooperativas e agroindústrias, via parcerias públicas e privadas.
No segundo capítulo, analisamos o processo de modernização do Brasil, tratando dos
programas agrários desde 1946 até a década de 1990. Neste sentido, trabalhamos a concepção de
Reforma Agrária que se construiu nas lutas sociais e políticas no decorrer do tempo, seu projeto
interrompido com o golpe militar e a retomada com o processo de redemocratização e constituição
do MST. Neste capítulo buscamos refletir sobre a centralidade do desenvolvimento como algo
atrelado às transformações e lutas da esquerda ao longo de todo o século XX até os dias atuais. E,
por fim, tratamos da crise desse projeto e como isso afetou os rumos do MST.
No terceiro capítulo trabalhamos da crise da modernização pensando sua relação com a crise
do capitalismo mundial a partir da década de 1970. A crise e sua relação com a periferia do capital é
pensada a partir de dois elementos: a bolha especulativa das commodities e o desemprego estrutural.
Tratamos assim, da relação dessa crise com o surgimento do MST como movimento de massa e
refletimos sobre as características e transformações de sua base social. Acompanhando a cronologia
dos acontecimentos, chegamos à crise brasileira, aos anos de Lula e Dilma no governo federal e suas
relações com esses elementos da dinâmica mundial em relação com as transformações do MST.
Por fim, no quarto capítulo tratamos do que consideramos uma das experiências mais
radicalizadas no interior do MST, que se deu em fins da década de 1990. O objetivo foi trazer uma
reflexão sobre as disputas de projeto no interior do movimento, tratando da proposta que foi
derrotada no interior da organização ao longo dos anos 2000. Para isso, partimos de entrevistas com
militantes que vivenciaram essa experiência. Tratamos dos elementos estruturais, que transformaram
a base social do movimento e o levaram a uma crise. Esta crise produziu diferentes propostas
políticas e estratégicas no interior da organização. Neste contexto, analisamos as elaborações que
levaram à entrada do MST nas periferias urbanas em fins da década de 1990. Esse processo produziu
experiências como o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e as Comunas da Terra.
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Havia, então, duas concepções políticas no interior da organização, ainda que não estivessem
formalmente elaboradas e organizadas em grupos específicos. O posicionamento crítico às linhas da
direção nacional se apresentava de forma difusa e se formulava em diálogos informais e esparsos
entre

alguns

militantes.

Por

fim,

a

crítica

foi

suplantada

pelo

natimorto

projeto

neodesenvolvimentista e a Reforma Agrária Popular em fins dos anos 2000.
Nas considerações finais buscamos sintetizar o que concebemos como gestão da barbárie ao
refletir sobre os rumos do PT e do MST após 2011. Buscamos refletir sobre os limites das tentativas
de gestão de uma civilização em crise e como isso se expressou nas manifestações de junho de 2013,
quando a ausência dos sem terra é flagrante. Tratamos assim dos últimos acontecimentos que
marcam a crise econômica e política no Brasil, buscando indicar como esse movimento social tem
atuado desde então e qual o papel tem cumprido nesta conjuntura de crise da gestão da barbárie.
O paradoxo que buscamos analisar reside no fato de que, justamente no momento em que os
processos de crise se intensificaram, a esquerda se encontrava incapaz de respondê-los com
perspectivas que levassem a sua superação, isto é, que trouxessem a possibilidade de uma
sociabilidade que superasse o sistema produtor de valor em barbárie ampliada. E essa ausência se
constituía à medida que se resgatava diferentes facetas de um mesmo projeto de modernização já há
muito tempo fracassado.
O programa regrediu a um desenvolvimentismo que apenas pode ser compreendido
como uma peça de museu, uma avis rara do idealismo. Em plena época de desenvolvimento
predatório e sem empregos, o partido que representa os trabalhadores se converteu ao
desenvolvimentismo, numa versão deste que nada mais tem do seu momento heróico de uma
construção nacional-popular, como em parte tinha no tempo do PCB. E fez isso para ser uma
alternativa confiável de governo quando o Estado entra na sua mais grave crise de
legitimidade na história recente do país. Uma sequência tão cuidada de farsas não merece ser
seguida, faz parte do relicário da falsidade de consciência que caracteriza a ideologia em
tempos de barbárie. A esquerda política vive o seu ocaso, e ele não é apenas um problema
moral. Ela ficou cega justamente quando o capitalismo deixou de ser civilizatório. De certo
modo, este é o maior dos paradoxos. (MENEGAT, 2012:43)
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Capítulo 1
O desenvolvimento do capital no campo e os limites da Questão
Agrária: ascensão e queda do MST como potência crítica
“(...) o progresso é uma desgraça, e o atraso uma vergonha...”
(Roberto Schwarz)

a) Preâmbulos da questão agrária: desenvolvimento e violência
Parte dos militantes que atuavam no interior do MST buscou construir formas de luta que
levassem a uma insurreição abertamente anticapitalista, enquanto outra parcela defendia processos
controlados que alcançassem a justiça social nos marcos deste sistema. Ainda que os primeiros
possam estar equivocados por uma série de razões, seus objetivos se davam em torno de um processo
de luta contra o capital que se ancorava na ampla organização das massas e na radicalização das
táticas de lutas (ocupações de terra, marchas, ocupação de prédios públicos, etc). E é desse processo,
limitado e contraditório, que resultou o alcance internacional do MST como um dos maiores
movimentos sociais da América Latina. É desta experiência que tratamos ao nos referirmos às
potenciais “radicalidades” da luta pela terra. Esse elemento esteve por muito tempo em disputa no
interior da organização e é central para compreensão da trajetória do MST, na medida em que deixa
de ser uma tensão interna desde fins dos anos de 2010. É justamente esse processo contraditório que
procuro problematizar.
O desafio desta análise é pensar essas transformações para além de uma crítica moral a uma
suposta “traição de direção”, do “abandono” de um programa, ou de um processo de cooptação de
lideranças via Estado, partidos ou capital privado. As transformações em questão são resultado de
múltiplas determinações e, nesse sentido, tanto decisões de dirigentes quanto variadas formas de
cooptação estão aí incluídas como causas a serem consideradas. Mas, o que de fato interessa são os
fatores históricos que trazem consigo os dilemas para o conjunto da esquerda que se propõe, ou se
propôs um dia, a superar o sistema capitalista. Grande parte destes dilemas foram colocados pela
esquerda que atuou no interior do MST, influenciando novas e velhas organizações.
Identificamos alguns destes constrangimentos estruturais na luta pela reforma agrária, isto é,
alguns limites impostos pelo desenrolar histórico, para tematizarmos a questão agrária ao longo das
últimas décadas até chegarmos às suas formulações contemporâneas. Identificamos, nesta primeira
camada da análise, três constrangimentos diretos à luta pela terra no Brasil: o desenvolvimento do
capital no campo, a mudança na base social do MST e a chegada do PT ao governo federal.
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Estes são elementos centrais para compreendermos o que ocorreu com a luta por reforma
agrária no Brasil. E estes ocorrem e se relacionam a partir de determinações históricas mais gerais e
profundas, como a crise do sistema capitalista e a crise da esquerda mundial, cujas expressões na
periferia aparecem especialmente a partir das últimas três ou quatro décadas. O desmantelamento da
radicalidade na luta por reforma agrária é parte de uma dinâmica geral do capital e das derrotas
históricas da esquerda no mundo. Portanto, o desafio nesse capítulo é partir das transformações e
dilemas que envolvem a questão agrária e a luta social no campo para aprofundarmos nos capítulos
seguintes reflexões sobre os caminhos e descaminhos de uma esquerda recente, cujas derrotas ainda
(res)sentimos o amargor.
A crise do desenvolvimento e a questão agrária no Brasil se articulam de forma complexa e
indissociável, conformando em diferentes matizes a busca incansável pela “modernização”,
expressando-se

tanto

projetos

de

governo

diversos,

sejam

programas

pretensamente

socialdemocratas, sejam estratégias mirando a luta insurrecional pelo socialismo. Ambos esbarraram
em uma crise generalizada e sistêmica: tanto do sistema produtor de valor, quanto das respostas que
a esquerda elaborou e concretizou ao longo do século XX.
Traçamos um quadro do desenvolvimento do capital no campo brasileiro nas últimas décadas,
bem como dos debates em torno da questão agrária e sua relação de mútua determinação com o
MST. Esse desenrolar histórico aqui apresentado culmina nos anos 2000 com o boom do mercado de
commodities e o fortalecimento do agronegócio. Compreendemos esse processo como um
constrangimento estrutural que limitou por várias décadas, e nos anos 2000 praticamente bloqueou, a
luta pela Reforma Agrária Clássica, isto é, a luta pelo parcelamento e distribuição social da terra e a
viabilização da pequena produção através de incentivos públicos.
Objetivamos problematizar a seguinte questão: quando falamos em questão agrária hoje, do
que de fato estamos falando? E podemos ainda desta desdobrar as seguintes perguntas: qual o quadro
atual do campo brasileiro mediante as transformações nos meios e nas relações de produção? Quais
as fronteiras, as continuidades e descontinuidades, entre o rural e o urbano? Quem é e como vive o
trabalhador do campo nas regiões hegemônicas da produção agroindustrial do país? Em decorrência:
Qual o caráter da crise e qual sua relação com o surgimento e desenvolvimento do MST? Como a
crise da esquerda socialista afetou as lutas no âmbito da questão agrária? Quais são os projetos em
disputa em torno da questão agrária hoje?
Em síntese, o debate histórico sobre a questão agrária no Brasil permeia amplas polêmicas
envolvendo, principalmente desde meados do século XX, militantes e intelectuais do Partido
Comunista Brasileiro e seus dissidentes como Alberto Passos Guimarães, Ivan Ribeiro, Nelson
Werneck Sodré, Caio Prado Jr., dentre outros, que pensaram a morfologia do campo a partir de
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leituras da formação econômica do Brasil, com o objetivo de indicar qual o seu papel no
desenvolvimento das forças produtivas. Estes debates foram acompanhados pelas análises da CEPAL
(Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe) sobre o papel do campo para o
desenvolvimento do país, como as de Raul Prebisch e Celso Furtado, e problematizadas nas décadas
de 1960 e 1970 pelos teóricos da dependência, em especial Fernando Henrique Cardoso e Ruy
Mauro Marini. A problemática agrária adentrou, por fim, o período das lutas pela redemocratização
no início dos anos 1980 integrando elaborações sobre a necessidade da realização de reformas
estruturais para garantia da democracia, encontradas nas formulações de Florestan Fernandes e de
Carlos Nelson Coutinho. Estas reflexões foram base para a formulação de uma nova estratégia de
lutas, o Programa Democrático e Popular, uma síntese que orientaria as ações nas décadas seguintes
do Partido dos Trabalhadores, sua correlata central sindical operária, a CUT, e o seu braço
“camponês”, o MST.
A análise destas concepções pretensamente modernizadoras da esquerda brasileira e seus
respectivos projetos para o campo está apresentada de forma aprofundada no próximo capítulo. Mas
é importante pontuar desde já algumas premissas analíticas.
As interpretações sobre o papel do campo na formação econômica brasileira foram, e
seguem sendo, substrato para reflexões sobre a questão agrária, fundamentando diversas posições
que, por razões distintas, apontam a necessidade de uma reforma agrária no país. Gorender (in
STEDILE&GORENDER,1994) sintetizou as diversas teses sobre a formação do capitalismo no
Brasil, dividindo-as em quatro posições: a primeira sustentaria o caráter feudal do passado nacional
indicando a necessidade de superação dos resquícios feudais ou semifeudais do campo,
compreendidos como obstáculos ao desenvolvimento; a segunda tese defende que o capitalismo no
Brasil surge desde o momento da colonização como forma constituinte da nação e, seja este
“acabado” ou “inacabado”, poderia ser nomeado de “capitalismo colonial”; a terceira tese parte do
princípio de que a economia colonial tinha como fim servir à acumulação primitiva da metrópole,
convertendo-se após a independência da coroa em um capitalismo nacional, porém dependente; por
fim a quarta concepção defenderia que o modo de produção escravista colonial teria gerado a
acumulação primitiva necessária para a constituição do capitalismo no Brasil.
O debate parte das interpretações sobre a formação do capitalismo no país, quais suas origens,
como teria se desenvolvido e em que estágio se encontraria naquele momento. Daí decorreu a
polêmica sobre a existência ou inexistência do campesinato, tanto na formação econômica do Brasil
quanto nos dias atuais. Nesse caso, os debates giram em torno do tipo de relação de trabalho que se
teria estabelecido (assalariado, servil, escravo, semi-escravo), bem como a relação do trabalhador
com a terra (posse, arrendamento, parceria, meiagem).
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Constituem-se quadros analíticos que traçam uma leitura da estrutura de classes e de como se
estabelece as relações entre elas. Fundam-se debates em torno do caráter das classes dominantes,
buscando medir a força ou a fragilidade dependente de setores arcaicos e modernos, de frações
internas e externas da burguesia, divididas entre os setores agrário e industrial. Nesta toada também
fervilharam discussões em torno da classe trabalhadora, com questionamentos sobre se o proletariado
fabril estaria ou não plenamente formado e sobre quem seria o trabalhador do campo (camponês,
semi-camponês, pequeno burguês, proletário ou lúmpen proletário rural). Esse questionamento era
seguido pelas reflexões sobre qual seria o futuro do trabalhador rural nessa sociedade ainda
majoritariamente agrária, mas que tendia a um processo ampliado de urbanização. Nesse ponto, a
divergência se polariza entre a defesa da tendência à proletarização do trabalhador rural e a da
possibilidade de permanência na terra de uma população com certa autonomia via pequena produção.
A primeira posição sustenta que o camponês seria um pequeno proprietário fadado à proletarização
devido a um inevitável e crescente êxodo rural, como já havia previsto Lênin (1982) a partir da
análise do desenvolvimento do capitalismo na Rússia, ou partiria de análises semelhantes às de
Kautsky (1968) de que o desenvolvimento agrícola só se daria através da proletarização rural, isto é,
do assalariamento do trabalhador empregado em grandes unidades produtivas. Já a segunda posição
defende que haveria um camponês que resistiria à expulsão da terra e lograria viver de sua própria
produção, com relativa autonomia do mercado, ainda que a duras penas, como sustentaram os
ideólogos do cooperativismo camponês como Tchayanov (1924).
A partir dessa última tese desenvolveram-se as análises contemporâneas defensoras da
“agricultura familiar” como principal unidade de desenvolvimento rural, diferenciada do
campesinato devido a sua especificidade histórica e proximidade contemporânea com a dinâmica dos
centros urbanos. Dessa maneira, tentava-se compreender qual seria o papel desses setores na luta de
classes e em um projeto de superação do capitalismo. Aqui se fundam dilemas em torno do papel
conservador ou potencialmente revolucionário dessas populações rurais, assim como ao redor do
projeto de revolução para o campo (estatização das grandes unidades produtivas, expropriação e
socialização das terras, manutenção de pequenas unidades de produção via cooperação, etc). Essas
influências tiveram grande efeito nas concepções das organizações de luta pela terra, em especial no
caso do MST, herdeiro da defesa da pequena produção como meio de desenvolvimento e
tecnificação da produção agrícola. Este é assim o panorama do ambiente intelectual e político da
esquerda nas décadas que precederam a emergência do MST. Em meio a polêmicas irresolvíveis o
movimento sem terra despontou nos anos 1980 com uma força avassaladora, ora reforçando ora
questionando concretamente teses em disputa há decadas.
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É fundamental, para além do debate acadêmico político, indicarmos também as
manifestações prévias das lutas no campo que inferiram sobre as possibilidades de resolução da
questão agrária brasileira. O PCB criou a ULTAB (União de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas
do Brasil) em 1954, articulando um movimento nacional de luta dos trabalhadores do campo.
Consecutivamente, as Ligas Camponesas emergiram como fruto das lutas dos foreiros ameaçados de
expulsão das terras onde viviam em Pernambuco em 1956. Em 1960, articulados ao PTB de Leonel
Brizola, agricultores do sul do país, expulsos de suas terras, criaram o MASTER (Movimento de
Agricultores Sem Terra). Essa quase simultaneidade de manifestações organizativas manifestou uma
tentativa coletiva em diversas localidades de saída do isolamento e do localismo que caracterizavam
as lutas do campo, expressão do acirramento das contradições agrárias neste período. (FARIAS,
2014).
Contendas como as Ligas Camponesas, envolvendo conflitos entre fazendeiros e
arrendatários/agregados, ficaram conhecidas como manifestações de resistência, e até mesmo de um
conflito agrário aparentemente insolúvel, a medida em que se reproduz espacial e temporalmente, de
região em região, de tempos em tempos, sem possibilidade de resposta efetiva, e com intoleráveis
níveis de violência nos mais diversos rincões do país. As disputas por terra são parte constituinte da
história brasileira, e esses conflitos são reiteradamente tematizados, não apenas em trabalhos
acadêmicos, mas em expressões artísticas e culturais (cinematográficas, teatrais, literárias, musicais)
ao longo da segunda metade do século XX. Casos emblemáticos e mais conhecidos são os filmes
produzidos pelo Cinema Novo, em especial os de Glauber Rocha (“Terra em Transe”, “Deus e o
Diabo na Terra do Sol”, dentre tantos outros), e o impactante “Cabra marcado para morrer” de
Eduardo Coutinho, bem como obras literárias como “Morte e Vida Severina” de João Cabral de
Melo Neto, tantas outras de Graciliano Ramos e Guimarães Rosa que tematizam a dureza da vida no
campo, além de composições musicais como “Carcará” e “Funeral de um lavrador”. Expressam de
maneira contundente e sensível a enorme miséria que habitava o campo brasileiro, assim como os
conflitos violentos que dela decorreram, opondo o homem do campo tanto aos fazendeiros quanto ao
Estado. A violência envolvendo os conflitos agrários é profundamente constitutiva do que
conhecemos hoje como Brasil.
As consequências destas lutas foram expressas nos aparatos legais do governo ditatorial como
meio de “lidar” com as demandas dos trabalhadores rurais. Dessas contendas temos como
manifestação formal o Estatuto da Terra de 1964 e o Estatuto do Trabalhador Rural de 1963. Ao
mesmo tempo em que incorporam demandas como a viabilidade legal de pagamento de terras
expropriadas com títulos da dívida pública e a extensão dos direitos trabalhistas dos trabalhadores
urbanos aos rurais, foram formas de controle das lutas ao circunscrever as disputas a cobranças em
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torno do aparato estatal legal. Quase nada foi implementado na prática, foram ignorados
principalmente os elementos progressistas em prol da população pobre do campo, enquanto as
políticas em prol da modernização do grande capital rural funcionaram a todo vapor, como veremos
mais detalhadamente na próxima seção deste capítulo.
Enquanto os instrumentos de arrecadação e alienação de terras públicas, desapropriações por
interesse social, utilização do imposto territorial rural e projetos públicos de colonização
foram aplicados de maneira tímida, divorciados de qualquer finalidade de alteração da
estrutura fundiária, o princípio da intocabilidade da empresa e os incentivos ao
“desenvolvimento rural”, também previstos no ET [Estatuto da Terra], assumiram todo o
espaço da política agrária. (FARIAS, 2014: 39)

No caso do Estatuto do Trabalhador Rural ficou patente seu objetivo de enquadramento das
disputas em uma estrutura sindical dominada pelo Estado, capaz de organizar os trabalhadores para
garantir canais de controle e subordinação por meio dos sindicatos e suas redes.
Dentre os principais limites da estrutura sindical impostos ao campo com o ETR [Estatuto do
Trabalhador Rural], destaca-se primeiramente a exigência da “carta de reconhecimento”
assinada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social (art. 119), estendendo ao campo o
poder do Estado de outorgar aos sindicatos representatividade e poder de negociação com o
capital. Em segundo lugar, destaca-se a criação da “contribuição sindical” (art. 135),
impondo aos sindicatos de trabalhadores rurais da mesma forma que aos urbanos a
dependência em última instância do Estado e não dos trabalhadores no que toca a seus
recursos materiais. Em terceiro lugar, destaca-se a criação do Funrural e a exigência de
colaboração das entidades sindicais com os poderes públicos nos serviços previdenciários
para seus associados (art. 116), abrindo caminho para que o assistencialismo se convertesse
no principal papel desempenhado pela estrutura sindical no campo. (idem: 42-43)

Somou-se a esses mecanismos de controle legais e formais a repressão aberta de um governo
ditatorial que atacou os trabalhadores e organizações com truculência. Entretanto, ainda que nos anos
1970 a ditadura civil militar e seu aparato legal e repressivo tenham sido capazes de reprimir e
desarticular as disputas no campo, nos anos 1980, à beira da redemocratização, reemergiram as lutas
dos trabalhadores rurais. Em um primeiro momento se manifestaram nas greves da zona da mata
pernambucana e nas ocupações de terra no sul do país, e no período subsequente espalharam-se e
multiplicaram-se, o que deu origem à Feraesp (Federação dos Empregados Rurais do Estado de São
Paulo), em oposição ao “peleguismo” da Fetaesp (Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado de
São Paulo).
Os incansáveis debates no panorama da questão agrária estiveram na esquerda brasileira
politicamente atrelados a projetos estratégicos centrados fundamentalmente na questão do
desenvolvimento. Apenas este poderia realizar os feitos irrealizados até então, garantindo, por
exemplo, a distribuição de terras e expansão da produção agrícola familiar. Para além da necessidade
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de se combater a pobreza e a violência no campo, a questão agrária se apresentava como um nó
central para a elaboração de uma política nacional de desenvolvimento. As concepções do que seria
esse desenvolvimento, como seria alcançado e qual seria sua finalidade, são múltiplas e estão
presentes em todos os debates aqui apontados. “Pensar o desenvolvimento” é o fio condutor que das
disputas analíticas e práticas políticas do campo brasileiro.
Um caso emblemático é o da teoria cepalina, que tinha como centralidade pensar em como
desenvolver e implementar a tecnologia para superar as formas arcaicas que ainda estariam presentes
nos principais setores econômicos, o que ocasionava uma indesejada heterogeneidade do sistema
produtivo e a dependência do mercado externo. Assim a questão agrária se inseria dentro desse
projeto como problemática central para se pensar o desenvolvimento:
Para romper com a estrutura especializada e heterogênea que caracterizava a condição
periférica, a Cepal recomendava, durante a fase de industrialização, que os investimentos
oriundos da acumulação fossem estrategicamente distribuídos entre os setores atrasados e os
setores modernos, permitindo a formação, a longo prazo, de uma estrutura produtiva
moderna, diversificada e homogênea. Depreende-se daí que os desequilíbrios intersetoriais
da periferia estavam vinculados ao baixo padrão tecnológico (e, por isso, à baixa
produtividade do trabalho e do capital) observado em vários setores produtivos, os
considerados atrasados. Deduz-se também que a inserção constante e crescente do progresso
técnico na estrutura produtiva (em seus diversos setores) era vista como indispensável na
busca da modernização da produção e do aumento global da renda. (PELLEGRINO,
2000:79)

Em meio a esses dilemas (“estrutura especializada e heterogênea”, “desequilíbrios
intersetoriais”, “baixo padrão tecnológico”, “setores produtivos atrasados”) se inseria o debate sobre
a propriedade fundiária e a modernização tecnológica da produção agrícola, com ênfase na defesa de
uma reforma estrutural para superação dos limites da industrialização brasileira.
Na teoria cepalina, a superação dos “arcaísmos” seria condição para superação do
subdesenvolvimento e da dependência, e a Reforma Agrária aparecia como meio fundamental para
isso. Possibilitaria a inserção do progresso técnico na agricultura, tarefa essencial para a realização
de um projeto de desenvolvimento nacional. Neste sentido, o Estado seria o único agente capaz de
promover essas transformações, que iriam se contrapor aos interesses das oligarquias agrárias que
concentravam a propriedade e a posse da terra. A teoria da marxista da dependência, em especial nos
textos de Ruy Mauro Marini, defendia uma radicalização destas elaborações, buscando pensar a
superação da dependência via caminhos de superação do capitalismo e não de seu desenvolvimento.
Porém, o desenvolvimento sempre foi apresentado como etapa necessária, uma mediação
indispensável para se avançar rumo à transformação radical.
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Esta concepção aparece de forma mais amarrada em termos de projeto político nas
elaborações do PCB e seu dissidente crítico e interlocutor Caio Prado Jr.8. A direção do PCB
defendia a realização, em um primeiro momento, de uma “revolução democrática”, antiimperialista e
antilatifundiária, para só assim, em um segundo momento, estabelecerem-se as condições para uma
transição socialista.
Tratava-se, portanto de levar a cabo uma revolução democrática que pusesse fim aos
traços feudais que marcavam a estrutura agrária brasileira e aos limites que o capital
imperialista impunha ao desenvolvimento industrial nacional. Em seu “Manifesto de
agosto” de 1950, o PCB definia como base social de sua ação política os operários, os
camponeses e as camadas médias, constituídas pelo funcionalismo pobre civil e militar e por
“intelectuais honestos”. Contudo, já em sua “Declaração de março” de 1958, marcada pela
aproximação entre o PCB e o governo Kubitschek, propõe-se uma frente única antifeudal e
anti-imperialista composta por operários, por camponeses, pela pequena burguesia urbana e
por setores da “burguesia nacional” e de latifundiários que possuíssem contradições com o
imperialismo norte-americano. (FARIAS, 2014: 26, grifos meus)

Na década de 1960, começaram a se manifestar divergências em relação a essa estratégia no
interior do partido. Sob influência da revolução cubana, levantaram-se questionamentos sobre o real
interesse de uma suposta “burguesia nacional” se predispor à luta antiimperialista, bem como sobre o
caráter feudal das relações de produção no campo. Nesse sentido, Caio Prado Jr. elaborou críticas
que levaram à defesa de uma luta pela revolução socialista via mobilização dos trabalhadores
assalariados do campo e da cidade independente dos setores burgueses, considerando apenas este o
caminho viável para a realização da Reforma Agrária. Todavia, muitos são os questionamentos
possíveis sobre o que seria Socialismo para este pensador e militante, que tanto enfoque deu à
dinamização do mercado interno como elemento essencial para a transição socialista. (PRADO JR.,
2004)
O que desejamos ressaltar é a concepção de desenvolvimento presente no programa
estratégico do PCB, ainda que não adentremos nos detalhes das elaboradas concepções de seus
diversos intelectuais militantes, hegemônicos ou dissidentes9. Assim como esse preâmbulo que até o
momento apresentamos sobre a questão agrária pré-MST, as elaborações estratégicas do “partidão”
nos fornecem uma linha histórica fundamental para compreensão das elaborações e ações do MST.
No Programa Democrático Nacional (PDN), sistematizado pelos comunistas do PCB, a
Reforma Agrária era uma tarefa burguesa a ser realizada como momento necessário para
alcançarmos a insurgência revolucionária. A superação das formas arcaicas de produção no campo,

8

Nesse sentido, há um interessante artigo de Ruy Mauro Marini crítico às concepções de Caio Prado Jr. sobre a questão
agrária que pode ser encontrado na compilação sobre o tema organizada por João Pedro Stédile (2012).
9

Sobre as posições divergentes dos integrantes do PCB sobre questão agrária ver: SANTOS, 2007.
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bem como de outros “entraves”, seria condição para o “desenvolvimento das forças produtivas”,
etapa necessária em direção à superação do capitalismo. Se num primeiro momento estes entraves
estariam identificados nos resquícios feudais presentes principalmente no campo brasileiro, em um
período posterior, com a influência das concepções da CEPAL e da teoria da dependência, passa-se a
identificá-los na heterogeneidade da estrutura produtiva e social caracterizadas pela condição
periférica e dependente.
Podemos ver a explanação dessas mudanças nas resoluções do XIV congresso do PCB
realizado em 2009, as quais sintetizaram essas transformações programático-organizativas em uma
tentativa de autocrítica e uma espécie de refundação do partido:
A estratégia democrática nacional partia do pressuposto de que a formação social brasileira
trazia ainda aspectos não capitalistas, entraves ao pleno desenvolvimento do modo de
produção capitalista que impediam ou dificultavam o advento das condições que tornariam
possível uma revolução socialista. Em um primeiro momento, estes entraves foram
identificados como "feudais" ou "pré-capitalistas", devido à grande prevalência da economia
agrária baseada em latifúndios e ao tipo de relações sociais no campo, que transitaram do
escravismo sem que passassem de imediato para relações assalariadas capitalistas,
permanecendo em formas híbridas como a parceria, o colonato e outras. O segundo entrave
detectado seria a dependência do Brasil em relação ao centro dinâmico do capitalismo
mundial, inicialmente a Inglaterra e depois os EUA. (RESOLUÇÕES DO XIV
CONGRESSO NACIONAL DO PCB, 2009)

Nesse documento aponta-se para uma burguesia associada ao imperialismo, as “elites agrárias
tradicionais”, e uma burguesia nacional ligada ao setor industrial, a qual defenderia os interesses da
nação contra a relação de dependência do centro do capital. Na concepção Democrática Nacional
estava a convicção de que: “a formação social brasileira, pela sua história colonial e sua inserção no
moderno sistema capitalista mundial, assumia uma contradição principal entre a prevalência de uma
estrutura agrária tradicional e o imperialismo, por um lado, e os vetores que apontavam para o
desenvolvimento de um capitalismo nacional, por outro.” (IASI, 2013)
Esta burguesia industrial com ímpetos modernizadores, devido a um suposto interesse em
comum de combate ao imperialismo e à arcaica burguesia rural, poderia unir-se ao ainda frágil
proletariado urbano, aos camponeses e aos setores médios conformando um “bloco popular”.
Compreendia-se, portanto, que a Revolução Brasileira deveria passar em um primeiro momento por
uma etapa “democrático-burguesa”, ou seja, “a definição segundo a qual a revolução socialista exigia
uma ‘etapa’ democrática que permitiria o desenvolvimento de um capitalismo autônomo e de um
numeroso proletariado urbano capaz de levar adiante as tarefas de uma revolução proletária.”
(RESOLUÇÕES, 2009) Tanto o imperialismo quanto o latifúndio deveriam ser superados pois
impediriam o desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Assim, se articulava o papel do
desenvolvimento como momento necessário para uma revolução que superasse, ainda que de forma
25

etapista, o capitalismo, sendo que a Reforma Agrária seria parte essencial das etapas da revolução
burguesa no Brasil.
Nos anos subsequentes às formulações que guiaram as ações do PCB na década de 1950, o
golpe civil-militar em 1964 colocou em cheque essa estratégia pois contou com o apoio de amplos
setores da burguesia brasileira, estabelecendo-se portanto uma aliança entre os tradicionais e
modernos:
A forma particular do capitalismo brasileiro havia produzido uma estrutura de classes na
qual a burguesia brasileira mantinha simultaneamente seu caráter dependente e associado,
temendo muito mais uma revolução proletária do que uma existência subordinada ao
imperialismo. Ao contrário de antagônico à estrutura agrária tradicional e latifundiária, o
capitalismo brasileiro submetido às demandas do capital monopolista internacional, tornava
possível uma aliança estratégica entre a burguesia nacional, o latifúndio mono-exportador e o
imperialismo. (RESOLUÇÕES DO XIV CONGRESSO NACIONAL DO PCB, 2009)

As resoluções do PCB apontam que, apesar de grupos dissidentes do Partido optarem pela
luta armada, esta seria o momento de radicalização da tática de luta, voltada para a via insurrecional
em detrimento da institucional. O confronto armado, urbano ou rural, não representaria a superação
da antiga estratégia democrática nacional, mas a radicalização das táticas que visavam a mesma
realização estratégica.
Com a crise da ditadura e as lutas pela redemocratização em fins da década de 1970, o Partido
dos Trabalhadores passou a elaborar um projeto nos marcos da centralidade da democracia, marcado
pela descrença em alianças com setores da burguesia. Sustentou uma política de alianças
“Democrática e Popular”, de modo que os trabalhadores urbanos e rurais deveriam se unir para
realização das “tarefas democráticas em atraso”, isto é, as tarefas que a burguesia não realizou, não
iria realizar e que, portanto, deveriam ser levadas a cabo pelos trabalhadores. Mais uma vez a
reforma agrária é vista como uma etapa necessária para chegarmos a um momento de acirramento
das lutas que desembocaria na superação do capitalismo. E também mais uma vez se repõe a
necessidade do “desenvolvimento” como momento necessário para um acúmulo de forças rumo à
transição socialista.
Nessa toada se deram as disputas em torno da questão agrária no período da Constituinte
(1987 - 1988), em que nada mais nada menos que cinco anteprojetos foram apresentados. Os pontos
de disputa foram, segundo José Gomes da Silva (1989), primeiramente, a legislação em relação às
diferentes formas de indenização no momento da expropriação das terras pelo Estado; em segundo
lugar, a disputa sobre qual tipo de terra seria passível de expropriação (produtiva/improdutiva,
pública/privada, se haveria limitação da propriedade e se haveria uma função social da terra), em
seguida foram levantadas diversas denúncias sobre os altos índices de violência no campo e, por fim,
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houve um embate em torno da priorização da bandeira da Reforma Agrária visando expropriações e
assentamentos ou da “política agrícola” voltada para crédito rural e assistência técnica para o
produtor já assentado. Curiosamente, encontramos aqui traços das disputas que ocorrerão no interior
do MST desde esse momento, que ainda era de constituição e estruturação do movimento sem terra.
A atuação de entidades via Campanha Nacional pela Reforma Agrária de alguma forma
limpou o terreno das disputas e contestou algumas polêmicas, afirmando a supremacia dos direitos
sociais e coletivos sobre os direitos privados, denunciando uma falsa polarização entre medidas
complementares, como a reforma agrária e a política agrícola. (GOMES DA SILVA, 1989) E
também defendeu abertamente a necessidade de se modernizar as relações de trabalho no campo,
promovendo a supressão do trabalho escravo, o fim da violência e a garantia de direitos trabalhistas.
A Reforma Agrária reapareceu como solução para o subemprego, a marginalidade e a violência nas
periferias urbanas. Manteve-se ainda presente, de forma central, a necessidade de pensar a Reforma
Agrária como meio para o desenvolvimento social, ainda que o avanço do capital no campo via
modernização retardatária já não possibilitasse concebê-la como momento necessário para o
desenvolvimento econômico do país. Entretanto, que estava ainda em questão no momento de
surgimento do MST no início dos anos 1980, era uma disputa em torno de distintos “modelos de
desenvolvimento”, o que se estendeu ao longo dos anos subsequentes.
A forma como se articularam as reformas estruturais com a questão do desenvolvimento e,
em especial, a radicalização ou não das táticas de luta, são distintas ao longo das últimas décadas e
nas diversas organizações que compuseram e ainda compõem o que podemos chamar de “campo
democrático e popular”. Aqui podemos situar o MST desde sua gênese, todavia dentro do
movimento a escolha da “forma de se lutar” no âmbito da estratégia democrática e popular promoveu
divergências e cisões internas.
O Estado e a burguesia – interna e externa, especialmente durante o regime militar,
desenvolveram o meio rural brasileiro sem a tão afamada distribuição de terras, processo que
conhecemos como “Revolução Verde”.
Perante esse quadro, que vamos agora aprofundar, as diferentes vertentes de análise e ação
política de esquerda se deparam hoje com um dilema: como poderíamos sustentar que a reforma
agrária clássica seria ainda necessária para o desenvolvimento do país, seja como meio para
promover distribuição de renda seja como etapa necessária (tarefa burguesa) para a insurreição
socialista? Indo mais a fundo, qual a viabilidade e o sentido da defesa de uma bandeira como essa?
Como o principal movimento de luta pela terra no Brasil, o MST, tem se posicionado em relação a
isso?
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b) Avanços do capital do campo: potência e limite da luta por Reforma Agrária
Partimos da leitura de que o MST surgiu e se desenvolveu em um contexto de crise estrutural
generalizada, que abarca tanto o âmbito econômico e as precárias formas de sociabilidade em que
estamos inseridos, como as manifestações políticas hegemônicas, e também contra-hegemônicas, das
últimas décadas. A maior parte das análises contemporâneas sobre o MST o situa como um
movimento que lutou contra a desigualdade social no campo e que, em fins da década de 1990, teria
se empenhado como uma importante forma de resistência ao neoliberalismo 10. Consideramos,
contudo, que esse processo é também expressão das necessidades do capital, acompanhados pelo
arcabouço institucional e coercitivo dos Estados Nacionais, de dar resposta à crise de produção de
valor que se agravou irremediavelmente a partir da década de 1970.
Neste sentido, David Harvey apresenta uma leitura do momento neoliberal relacionando-o
com medidas concretas de produção de valor, o que denominou “acumulação por espoliação”. Esta
seria uma “acumulação primitiva em processo”, que sempre teria estado presente na história da
civilização capitalista, mas que, a partir da década de 1970, teria se tornado sua tônica, como
tentativa de saída da crise. Seria um processo de despossessão contínuo através de: privatizações de
serviços públicos e indústrias nacionais; pilhagem, privatização e destruição de recursos naturais;
mercantilização de formas culturais e históricas; biopirataria de recursos genéticos; etc. Segundo
Harvey (2004:124): “O que a acumulação por espoliação faz é liberar um conjunto de ativos
(incluindo força de trabalho) a custo muito baixo (e, em alguns casos, zero). O capital
sobreacumulado pode apossar-se desses ativos e dar imediatamente um uso lucrativo.” E, a essa
liberação de ativos, se conectariam o capital financeiro e as instituições de crédito com o apoio
crucial dos poderes de Estado. Seriam novas formas de expansão e territorialização do capital, que se
apodera de novas vias de produção de valor.
As análises provenientes do campo em que progressivamente essa pesquisa se situou, a crítica
do valor dissociação, chamam atenção quanto à crônica ineficácia de recomposição de algo
minimamente próximo às necessidades de produção de valor para que esse sistema continuasse a se
reproduzir, encontrando o que Robert Kurz (1995) retoma, a partir dos termos do próprio Marx
(2011), como os limites absolutos do capital.
Essas incessantes tentativas de recomposição do valor foram marcadas ao longo do século
XX pelas revoluções tecnológicas que promoveram aumento de produtividade e conformaram ainda
neste século uma “sociedade da abundância”. Porém, nas últimas décadas nos encontramos face a
face aos limites sistêmicos, progressivamente agravados, passando a se sustentar em uma avalanche
10

Ver: Fernandes,1999; Stedile et al, 1999; Carter et al, 2008, entre outros.
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de destruição permanente que se espalha pelo globo. A revolução tecnocientífica da década de 1970
e os crescentes limites de exploração da mais valia absoluta nos países periféricos, respostas
insuficientes e de fôlego curto para acompanhar os níveis de concorrência e produtividade global,
promoveram a expulsão permanente e tendencialmente crescente da força de trabalho do processo de
produção de mais valor. (KURZ, 2005)
As análises de Marx (2011) deixaram claro que a força de trabalho é a única fonte real de
valor, sendo este definido como tempo de trabalho socialmente produzido e cristalizado na forma
mercadoria. No entanto, o sistema capitalista contém sua autocontradição, pois a tendência ao
aumento da composição orgânica do capital significa que o único elemento capaz de garantir o
funcionamento do sistema, a valorização incessante de valor, ou seja, o trabalho, passou a ser
tendencialmente expulso de seu centro, sendo funcionalmente negado enquanto trabalho produtor de
valor capitalisticamente explorável. O que se convencionou denominar reestruturação produtiva, a
lean production, marcada pela robotização, microeletrônica e transformações na estrutura
organizacional do trabalho, promoveu uma eliminação de etapas do processo produtivo e um
consequente enxugamento da força de trabalho como produtora de valor. Portanto, na busca do
capital para sua sobrevivência, o sistema passa a criar seus próprios intransponíveis limites.
Essa temática da crise sistêmica está exposta de forma mais aprofundada no terceiro capítulo
deste trabalho. Mas, por pensar esses elementos como indissociáveis e complexamente interligados,
são fundamentais para pensarmos o desenvolvimento do capital no campo e a luta pela terra a partir
de camadas mais profundas que se entrelaçam com os elementos histórico políticos apresentados no
tópico anterior.
O processo de modernização e internacionalização da produção agrícola é consequência da
necessidade do avanço permanente do grande capital, o qual se move sempre com a mesma
finalidade, valorizar valor. Porém, sua necessidade de expansão e acumulação permanentes esbarra
nos limites produzidos pelo mesmo sistema. Marx (2011) nos apresenta nos Grundrisse uma
determinação fundamental ao sistema: a busca incontrolável do capital em superar continuamente
seus próprios limites garantindo a valorização do valor ou, em outros termos, a autovalorização do
capital. Para existir é necessário que eternamente se valorize. A coisificação do trabalhador e a
atuação do valor como sujeito estão imersos em um sistema dinâmico em que se alteram
continuamente os parâmetros da produção e circulação de modo que se viabilize a contínua
valorização do valor. Esta não é uma questão de ganância de avaros capitalistas (urbanos ou rurais,
nacionais ou estrangeiros, industriais ou especuladores), mas sim uma condição para garantir sua
existência como tal. Autovalorização é autoconservação. Sem um permanente processo de criação de
valor ascendente, o capital seria incapaz de manter sua existência como sistema social. Essa
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necessidade permanente, contínua, eterna, “sem fim”, de autovalorização do capital é condição e
limite para sua existência como capital.
O que observamos contemporaneamente é o acirramento da contradição apresentada por
Marx como autocontradição do capital, quando o desenvolvimento do capital se torna limite para seu
próprio desenvolvimento. É este, portanto, o fundamento das tentativas de expansão capitalista nos
rincões periféricos. Alguns elementos consequentes desse processo foram captados por Harvey,
ainda que este autor tenha tratado da superacumulação de capital mas não de sua ficcionalização
como insolúvel incapacidade de produzir valor de forma ampliada. O acúmulo excessivo levaria,
para Harvey, ao que denominou espoliação, uma busca violenta e devastadora nas tentativas de
investir capital de forma lucrativa. Seriam movimentos de contratendência à crise de produção de
valor, ancorados em formas de espoliação da natureza, de comunidades humanas, de bens públicos,
da própria força de trabalho precarizada com a retirada progressiva de direitos, etc. A espoliação
seria a possibilidade da acumulação para além da exploração, ainda que simultânea a ela. O que
tratamos aqui é justamente do processo de esgotamento contínuo das contratendências que se criam e
recriam, em um permanente declínio sistêmico do qual não logramos superar. O geógrafo não trata
da crise de produção de valor, à medida que a força espoliadora responderia satisfatoriamente, do
ponto de vista do capital e dos personificados capitalistas, à recomposição das taxas de lucro
mundiais.
Também captando, a partir de outras perspectiva, as consequências dessa enorme crise social
e ecológica, István Mészáros (2011) partiu de uma expressão de Marx, a falha sociometabólica do
capital, para expressar sua tendência destrutiva, marcada por um caráter insuperável e, portanto,
estrutural. No capítulo 5 da obra Para Além do Capital, Mészáros indica quatro momentos de
expressão dessa crise estrutural: a contradição entre o Estado nacional e as empresas transnacionais,
impossibilitando qualquer garantia de interesses nacionais ou sociais via Estado; a catástrofe
ecológica como consequência da produção destrutiva; a impossibilidade de integração das mulheres
e do estabelecimento de uma igualdade “substantiva” e não meramente formal entre os sexos; e o
desemprego estrutural decorrente da expulsão da força de trabalho do processo produtivo. Em
relação a esse último elemento o autor afirma a inevitabilidade de mesmo a ciência tradicional
reconhecer o desemprego como um fenômeno estrutural:
Sob tais circunstâncias, quando uma porção cada vez maior do trabalho vivo se torna força
de trabalho supérflua do ponto de vista do capital, a ‘ciência econômica’ apologética
subitamente descobre que a destituição do trabalho é um problema estrutural, e começa a
falar de desemprego estrutural. (MÉSZÁROS, 2011)
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Ainda que possamos afirmar que o capitalismo tenha sido sempre um sistema intrinsecamente
destrutivo, não podemos descartar sua faceta “potencialmente” civilizatória presente em sua origem.
Entretanto, o caráter estrutural da crise seria justamente o esgotamento de qualquer forma de
desenvolvimento e progresso que possua um caráter civilizador. Chamamos atenção aqui, para
compreendermos o profundo processo que dá origem ao MST, o quarto elemento apontado por
Mészáros, o desemprego estrutural.
Como apresentaremos mais detalhadamente no terceiro capítulo, a condição contemporânea
não seria suficentemente explicada a partir dos modelos de “crise cíclica”, nos moldes pensados por
diversas correntes do marxismo tradicional. Ainda que estas continuem a se manifestar localmente,
cada vez de forma mais irremediável e multiplicando-se progressivamente por todo o globo, seu
caráter seria mundialmente estrutural sem qualquer resposta que chegue perto de reconstituir as taxas
de valorização necessárias para que essa sociabilidade pare em pé. O momento estrutural seria um
processo retroalimentado pelas crises singulares e localizadas territorialmente, mas sempre marcadas
pela expansão da destruição humana e ambiental e pela impossibilidade de retomada de novos ciclos
de desenvolvimento como vistos ao longo do século XX, seja este desenvolvimento econômico ou
social. Nesse sentido, o desemprego estrutural seria uma das principais expressões do caráter crônico
e irresolvível da crise que vivemos.
Isso tem algo a ver com o fato de não tratar-se de um puro movimento cíclico. O ciclo
normal, por assim dizer, do movimento capitalista, é recoberto por um outro problema,
muitas vezes chamado de crise estrutural. Por isso, fala-se hoje já em desemprego estrutural
em massa e não apenas em desemprego cíclico. Isto quer dizer que as cifras do desemprego
não se reduzem na fase de recuperação cíclica da conjuntura, mas ao contrário, elas ainda se
ampliam. (KURZ, 1995)

A busca do capital por saídas à crise estrutural produziu contradições sociais graves, que
acabaram por criar a necessidade de respostas organizativas a esse processo. O MST seria uma das
tentativas de resposta por parte daqueles que mais sofrem as consequências dessa ordem social
destrutiva. Porém vejamos, como um primeiro mergulho para além das conjunturas, como essas
transformações da lógica mundial de acumulação afetaram o desenvolvimento do capital no campo
brasileiro.
O que foi denominado de “fase neoliberal” do capitalismo poderia ser resumido como um
conjunto de mecanismos econômicos e políticos que buscam garantir o investimento de capital para
produção de valor. Nada muito diferente dos seculares mecanismos de funcionamento do sistema
capitalista, porém é relevante levantar as especificidades desse momento da busca por produção de
valor para compreensão da organização contemporânea do capital.
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David Harvey afirma que esse processo de espoliação teria sido capaz de reverter a queda
galopante das taxas de lucro, e neste sentido, a rapinagem neoliberal teria sido bem sucedida ao
conter a crise em curso. Outros autores, que trabalhamos nos próximos capítulos, como Mandel
(1990), Brenner (2003) e Kurz (1995, 2002) consideram impossível tal forma de recuperação ao
articularem os processos concretos de espoliação com o processo de financeirização mundial.
Fazemos assim uma ressalva quanto à perspectiva analítica de Harvey. Este autor, entretanto, elabora
uma concepção interessante para pensarmos os mecanismos concretos mais aparentes de mobilidade
do capital em direção às periferias com o intuito de conter sua crise ampliada de valorização. Aqui
podemos situar o caso do campo brasileiro. A terra como bem natural espoliado teve papel central
para a modernização do campo, o que levou à expulsão de enormes massas de trabalhadores rurais,
em especial nas décadas de 1970 e 1980. Hoje observamos uma economia rural altamente
industrializada e mecanizada, o chamado agrobusiness, que se estrutura a partir da exportação de
commodities e suas respectivas bolhas especulativas.
Neste trecho de artigo de Bernardo Mançano Fernandes, intelectual ligado ao MST que,
apesar de ter chegado a conclusões distintas das que apresentaremos adiante, fez uma síntese
interessante do processo:
Nas últimas quatro décadas, a questão agrária teve diferentes conjunturas. Na década de
1970, a intensificação da expansão das monoculturas e a ampliação da agroindústria,
acompanhada da quase extinção dos movimentos camponeses pela repressão da ditadura
militar, marcou uma das maiores crises da resistência do campesinato. Com a
redemocratização do país na década de 1980, ocorreu a consolidação do modelo
agroexportador e agroindustrial simultaneamente ao processo de territorialização da luta pela
terra, com o aumento das ocupações de terras e da luta pela reforma agrária.
Na década de 1990, ocorreu a multiplicação dos movimentos camponeses em luta
pela terra, ampliando a conflitualidade e a criação de assentamentos rurais, tendo o MST à
frente desse processo, como demonstraremos neste artigo. Nesta década, corporações
nacionais e transnacionais ampliam o modelo agroexportador em um amplo conjunto de
sistemas que passou a ser denominado de agronegócio. Esse conjunto reúne, de formas
diferenciadas, os sistemas agrícolas, pecuário, industrial, mercantil, financeiro, tecnológico,
científico e ideológico. (FERNANDES, 2008: 74-75)

Olhemos agora para esse processo mais detalhadamente.
A tradicionalmente denominada “modernização conservadora”, a qual tratamos de forma
mais precisa como modernização periférica ou retardatária (KURZ, 1995), teve seu auge na segunda
metade da década de 1970 e conformou um novo padrão de desenvolvimento rural, promovendo
mudanças significativas na estrutura econômica do país. Foi marcada pela urbanização, pelo aumento
do comércio exterior agrícola, pela mudança na base técnica da produção rural e pela consolidação
de um sistema de crédito nacional rural (SNCR) (DELGADO, 1985).
Segundo Delgado (2014) a industrialização e urbanização brasileiras, que vinham ocorrendo
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desde 1930, teriam forjado através do Estado as condições para as transformações tecnocientíficas no
campo. O período mais marcante desta modernização se daria entre os anos de 1965 e 1980,
acompanhada de políticas econômicas macroestruturais como: a centralização política do Estado, a
construção de um mercado interno e a industrialização via substituição de importações.
Esse projeto de desenvolvimento do capital no campo foi um meio de responder aos desafios
da urbanização e da industrialização, em um momento em que se impunha a necessidade de
diversificação de exportações primárias e agroindustriais como contraposição à política de
exportação estritamente cafeicultora. Foram amplas tentativas de apresentar respostas para uma crise
que já despontava no cenário internacional como buscas contra-tendenciais de produção de valor a
partir do investimento nos países periféricos. Nesse sentido, foi implementada uma política de
“planejamento induzido” por parte do Estado, muito semelhante aos pacotes tecnológicos da
“revolução verde” dos países do centro do capitalismo.
Importante ressaltar que a “revolução verde” no Brasil ocorreu concomitantemente à
temporária derrocada do movimento de luta pela Reforma Agrária devido à emergência do regime
ditatorial e suas forças repressivas. Nesse regime, a concepção de reforma agrária foi em alguma
medida substituída, via instâncias governamentais, por uma concepção funcionalista de
desenvolvimento rural. Esta se expressou na formação e consolidação de uma série de pacotes e
novas instituições que atuariam no âmbito da questão agrária como: o Sistema Nacional de Crédito
Rural (SNCR), a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater), a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a política de garantia de preços mínimos, o
programa de apoio à atividade agropecuária, entre outros.
Essa intervenção governamental foi acompanhada na década de 1970 pela expansão do
crédito rural devido à abundância de crédito e investimentos externos disponíveis no mercado
internacional. Como expressão da crise em curso, a superacumulação de capital acarretava na
exportação de capitais dos países centrais para os periféricos, em busca de qualquer fonte de recursos
(naturais, públicos, comunais) e de força de trabalho superexplorável.
Segundo José Graziano da Silva (1981) a partir de inovações mecânicas, químicas e
biológicas, o capital superaria cada vez mais as barreiras naturais antes aparentemente
“intransponíveis” e reproduziria a natureza “à sua imagem e semelhança”. Se, em um primeiro
momento, o capital se apoderou das terras que geram maior renda diferencial 11 devido às condições
11

José Graziano da Silva fundamenta-se aqui nas análises de Marx sobre a renda fundiária ou renda da terra, presente no
Livro III de O Capital. A renda da terra é definida como um “sobrelucro”, isto é, um lucro extraordinário do capital, e
poderia ser dividida em dois tipos: 1) renda absoluta - aquela que proveria da propriedade da terra em si (arrendamento,
especulação fundiária) sendo um acréscimo ao preço da produção, e 2) renda diferencial - determinada pelo monopólio
na exploração da terra, referente ao fato de que alguns capitalistas teriam condições mais favoráveis de produção do que
outros, o que, portanto, produziria um lucro acima da média dos produtores.
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naturais como localização e fertilidade, com o avanço do progresso técnico, essa fração diferencial
do lucro passou a ser fabricada artificialmente. A consequência do progresso técnico na produção
agropecuária seria a relativa limitação da importância da apropriação da terra, pois as terras teriam
sua capacidade de produção ampliada devido à intervenção técnica. Por conseguinte, todo o produtor
(grande ou pequeno), para permanecer no mercado agrícola, passaria à subordinação de sua produção
às formas mais desenvolvidas e produtivas.
De qualquer maneira, e isto é o fundamental da questão – o capital tem no progresso técnico,
que nada mais é do que uma das facetas do seu próprio desenvolvimento, a chave do
processo de subordinação da terra e, por extensão da própria natureza. Em outros termos,
com o desenvolvimento do modo de produção capitalista de produção na agricultura, a
barreira representada pela propriedade fundiária vai perdendo sua importância.
(GRAZIANO DA SILVA, 1981: 22)

As inovações mecânicas (máquinas, tratores, etc), que nos vêm à mente quase que
imediatamente quando pensamos em modernização do campo, afetam principalmente a intensidade e
o ritmo da jornada de trabalho. Porém, as inovações físico-químicas (adubos, fertilizantes,
agrotóxicos, plantio em nível, irrigação) atuam na alteração das condições naturais do solo, elevando
diretamente a produtividade do trabalho. E as inovações biológicas (transgenia, hibridização de
sementes, enxertos) aceleram o ciclo de rotatividade do capital no processo produtivo, reduzindo o
tempo necessário para produção e potencializando as inovações físico-químicas e mecânicas.
Assim, se faltar chuva, irriga-se; se não houver solos suficientemente férteis, aduba-se; se
ocorrerem pragas e doenças, responde-se com defensivos químicos ou biológicos; e se
houver ameaças de inundação, estarão previstas formas de drenagem. A produção
agropecuária deixa, assim, de ser uma esperança ao sabor das forças da Natureza para se
converter numa certeza sob o comando do capital. (idem, 1981:44)

Para além da busca incessante pelo aumento de produtividade e de rotação do ciclo de
investimentos, o avanço do capital no campo promoveu um processo de integração com estruturas
fabris relacionadas à produção agropecuária. É a busca interminável do capital por espaços de
produção de valor que promoveu, ao longo das últimas décadas, o desenvolvimento e consolidação
dos “Complexos Agroindustriais” (CAIs). São cadeias produtivas completamente integradas, que
incluem desde a maquinaria e os insumos produzidos para a realização da produção agrícola
propriamente dita até toda a estrutura de beneficiamento e escoamento da produção.
Como afirmamos, o caso brasileiro é parte integrante de um processo mundial que se deu
principalmente na segunda metade do século XX, alcançando a periferia principalmente após o
desenvolvimento da microeletrônica nos anos 1970. Esse processo de tecnificação e racionalização
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da produção transformou mundialmente a relação dos centros urbanos com o campo, o qual passou a
ser parte constituinte da economia de mercado mundial. Para além de ser um fornecedor de matériasprimas, integrou-se à cadeia produtiva internacional e compôs um dos ramos de produção de alta
tecnologia. Na síntese de Kurz (1995) sobre os processos modernizadores temos que:
Tudo isso trouxe consigo uma mudança profunda. Não era apenas o modo de vida fordista
que passava por um processo de difusão geral, mas pela primeira vez massas gigantescas de
força de trabalho humana entravam no cálculo de rentabilidade desse processo de
valorização da economia de mercado. Muitas vezes se esquece que até meados do século 20
o sistema capitalista foi permeado por inúmeros setores de economia doméstica e agrícola,
pequenos produtores não-capitalistas de mercadorias. Só com a racionalização essa lógica de
economia empresarial, com a utilização abstrata do homem e da natureza, pôde cobrir todo o
território com sua enorme capacidade de absorção.

Segundo Delgado (1985) a industrialização do campo teria ocorrido progressivamente e
poderiam ser identificados três momentos relevantes. Em uma primeira fase, durante o pós- II guerra,
em especial nos Estados Unidos, se desenvolveria a maquinaria direcionada ao trabalho agrícola,
bem como o fertilizante NPK. Na segunda fase, se daria a expansão desta tecnificação, ampliando-se
a industrialização ao processo de produção rural como um todo. E por fim, a terceira fase seria
marcada pela fusão intersetorial de capitais, o que se expressaria justamente na disseminação dos
Complexos Agroindustriais. No Brasil, isso se daria a partir de fins dos anos 1960, com a instituição
de um setor industrial de bens de produção para a agricultura (insumos e bens de capital), sendo este
mais um momento da “substituição de importações” impulsionada pelo II Plano Nacional de
Desenvolvimento (II PND). Soma-se a isso a proliferação de indústrias de processamento de
produtos agrícolas, as agroindústrias.
Os CAIs são a marca de uma mudança na base técnica da produção agrícola, que passou a
depender cada vez menos dos insumos naturais, devido à relativa autonomia produzida pelos bens de
produção industriais. Essa integração possibilitou o fortalecimento de grandes conglomerados
agrícolas, proprietários de diversos segmentos do processo de produção e comercialização de forma
simultânea como: de indústrias produtoras de insumos e maquinaria (“antes da porteira”), da
produção rural em si (“dentro da porteira”) e da indústria de beneficiamento e distribuição ao
consumidor final (“depois da porteira”); sendo também investidores ou mesmo especuladores no
mercado financeiro ligado às commodities. Tudo isso se alia à especulação fundiária, parte
inseparável do mercado de terras em permanente exploração.
Em síntese, podemos dizer que principalmente na década de 1970 se deu a “revolução verde”
no Brasil, realizada por um “novo” bloco de interesses no mundo rural em relação às décadas
anteriores, formado pela “integração de capitais”, reunindo o grande capital industrial, os grandes e
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médios proprietários rurais e o Estado, sendo este um importante captador de recursos financeiros
internacionais. De alguma forma, a crise deflagrada no fim dos anos 1970 impulsionou a busca por
novas fronteiras de valorização do valor. O campo brasileiro era, neste contexto, um grande negócio
em expansão e suas funções são amplamente multiplicadas, transformando-se seu papel na ordem
econômica mundial.
Dessa forma, a separação entre cidade e campo, promovida pelo processo de industrialização,
seria cada vez mais convertida em um processo de reunificação, na medida em que a técnica
produtiva industrial incidiu amplamente no processo de produção rural e as diferenciações entre
esses setores progressivamente desapareceram. Identificamos esse processo como a terceira
revolução tecnocientífica do meio rural, o que se expressa no funcionamento do Complexo
Agroindustrial.
Portanto, se num primeiro momento a agricultura cumpriu o papel de transferência de
excedentes econômicos para financiar um surto industrial, em um segundo momento se
estabeleceram integrações intersetoriais, isto é, integrações “interindustriais” e “internacionais” do
setor agrícola, incluído aí o setor bancário e financeiro. O fortalecimento de capitais com interesses
cruzados como agroindústria, comércio exterior e mercado de terras possibilitou a formação de
conglomerados com alta capacidade de planificação de seu lucro. Em síntese: “a integração técnica
agricultura-indústria é apenas a preparação para a integração de capitais”. (DELGADO, 2012: 41)
José Graziano da Silva (1985) recuperou as análises de Marx sobre essa dinâmica
contraditória da relação entre campo e cidade. Silva afirmou que, para Marx, em um primeiro
momento da história do desenvolvimento do capitalismo, no período manufatureiro, haveria um
aprofundamento da separação entre campo e cidade, de modo que a função da agropecuária seria
apenas o fornecimento de matérias primas para a produção manufatureira. Porém, com o avanço da
industrialização, a máquina passaria a produzir um domínio, antes nunca visto, do homem sobre a
natureza. Assim, temos a produção de uma nova síntese, um momento superior, em que agricultura e
indústria se unem devido à capacidade de “fabricação da natureza” através dos avanços
tecnocientíficos mencionados.
A separação cidade/campo só se dá por inteiro quando a indústria se muda para a cidade; a
reunificação, quando o próprio campo se converte numa fábrica. Quando isto ocorre, a
agricultura, entendida como um 'setor autônomo', desaparece; ou melhor converte-se num
ramo da própria indústria; para usar a expressão de Marx. De um lado, ela recebe matériasprimas de certas indústrias, como as de fertilizantes, defensivos, máquinas, sementes e
mudas selecionadas, isto é, 'fabricadas'; de outro, fornece insumos a outras indústrias, como
as de tecidos, de alimentos processados, de calçados, etc. (GRAZIANO DA SILVA, 1981:
43)
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Todavia, ainda que possamos descrever com alguma clareza essa integração campo/cidade
expressa no processo de industrialização do campo brasileiro, este processo esteve longe de se dar de
forma homogênea e progressiva. A “fabricalização” do campo se intensificou na década de 1970,
mas foi confrontada com inúmeras contradições e obstáculos nas décadas subsequentes devido à
heterogeneidade da estrutura agrária, marcada pela dependência do mercado internacional de capitais
para a continuidade da expansão modernizadora.
De acordo com Delgado (2014), na década de 1980, com o segundo choque dos preços do
petróleo, se abateu uma crise na economia nacional, marcada pelo aumento das taxas de juros e fuga
de divisas, o que teria levado a um decréscimo do consumo e da produção interna dos meios de
produção modernos. Podemos dizer que os anos 1980 e 1990 seriam marcados por um relativo recuo
da modernização do campo empreendida nas décadas anteriores. Segundo o autor, as crises cambiais
de 1982 e 1989, as mudanças legais da constituição de 1988 e as reformas neoliberais dos anos 1990
conformariam um período de transição para uma nova forma de acumulação de capital na
agricultura. Nesse período, a exportação agropecuária respondeu à necessidade de garantir saldos
comerciais, ainda que cativos ao serviço da dívida. E é justamente nesse momentâneo recuo do
processo modernizador que emerge, com o fim da ditadura militar, o MST como um movimento
social organizado nacionalmente na luta pela terra.
Esse quadro sofreu uma segunda alteração na segunda metade dos anos 1990 quando, com a
abertura econômica para captação de capital externo, a exportação agropecuária perdeu ainda mais
relevância em relação às décadas anteriores. O resultado foi uma relativa desvalorização fundiária,
uma queda no preço das commodities, na renda agrícola e mesmo uma redução do crédito rural. A
isso se somou a queda no preço do dólar, acarretando em um desestímulo à política agroexportadora.
Ainda que o capital no campo já tivesse passado por um amplo processo de modernização e
tecnificação, o mercado internacional de commodities estava em baixa. Não eram tempos propícios
para a exportação agrícola.
Este contexto, que gerou um desinteresse momentâneo no investimento de capitais no
campo, teria facilitado uma política de Reforma Agrária focada na distribuição de terras. Esse seria
um dos motivos, além da intensa luta pela terra promovida pelo MST, de FHC ter realizado muitos
assentamentos. O preço da terra estava em baixa e para muitos empresários a expropriação da terra
paga pelo Estado poderia ser um bom negócio. Já nos anos 2000 temos o boom das commodities e a
especulação fundiária vai aos céus, o que certamente dificultou a manutenção da bandeira da reforma
agrária clássica, hoje considerada derrotada pelo próprio MST.
O contexto de baixa das commodities nos anos 1990, não só impulsionou a ampliação dos
movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, como incentivou uma análise que reconsiderava a
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viabilidade da retomada do desenvolvimento da pequena produção rural, base para os projetos de
reforma agrária que passaram a ser defendidos desde então. Essa condição está expressa nas análises
de José Graziano da Silva em artigo publicado em 1997, onde identifica um progressivo
desaparecimento das fronteiras entre o rural e o urbano, ainda que não deixe de apostar na
possibilidade de retomada da pequena produção como um importante complemento de renda de
quem vive no campo:
A atual crise agrícola - que se traduz basicamente por uma queda dos preços das principais
commodities, como suco de laranja, café e grãos, e numa queda do valor dos imóveis rurais impôs limites à expansão das tradicionais atividades agropecuárias. Nesse contexto, ganham
importância essas “novas atividades rurais” altamente intensivas e de pequena escala,
propiciando novas oportunidades para um conjunto de pequenos produtores que já não se
pode chamar de agricultores ou pecuaristas; e que muitas vezes nem são produtores
familiares, uma vez que a maioria dos membros da família está ocupada em outras atividades
não-agrícolas e/ou urbanas. (GRAZIANO DA SILVA, 1997:13)

Conforme Delgado (2014), até o início dos anos 1980 se conformou uma estrutura de
confluência entre os Complexos Agroindustriais, o mercado de terras e o sistema de crédito rural,
possibilitando a inserção do capital financeiro na agricultura. Já de 1983 a 1999 esta estrutura teria
sido parcialmente abandonada devido aos fluxos de capital externo por outras vias. Porém, no ano de
1999 passaríamos por uma ampla fuga de capitais, combinada com uma alta externa do preço das
commodities. Dessa forma, se inaugurou nos anos 2000 o conhecido “boom exportador” que levou a
uma nova ampliação do crédito rural, a uma elevação do preço da terra e à progressiva inserção dos
CAIs no mercado internacional. Vivenciamos ao longo de toda essa década a “re-primarização das
exportações brasileiras” e, assim, se iniciou um longo processo que acabou por caracterizar o
governo Lula como aquele que abandonou a reforma agrária12.
Segundo Barreira (2014) o Brasil teria se tornado, nos anos 2000, um dos maiores
exportadores mundiais de commodities, o que seria decorrência de uma escolha política do PT em
aproveitar a conjuntura internacional favorável para incentivar a produção em grandes propriedades
com alta tecnologia em detrimento da pequena propriedade que produz para o mercado interno. Essa
condição teria colocado os movimentos sociais em uma posição defensiva, um contraditório contexto
em que Lula, como mediador de conflitos, não faria novos assentamentos ao mesmo tempo em que
teria ampliado o diálogo com os movimentos em comparação com o governo anterior.

12

Essa constatação é feita de maneira impactante por Ariovaldo Umbelino, estudioso da questão agraria que no inicio do
Governo Lula trabalhou em conjunto com uma equipe na elaboração do Segundo Plano Nacional de Reforma Agrária
que, em um primeiro momento, indicava a possibilidade do assentamento de um milhão de famílias, e de fato nunca saiu
do papel. Umbelino apresenta sua crítica mordaz ao governo petista em artigo intitulado: “Lula dá adeus à Reforma
Agrária”.
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Levantamos um questionamento quanto a essa posição de Barreira sobre como
poderíamos medir a “margem de manobra” das escolhas políticas dos governantes que devem
garantir que a economia capitalista continue em marcha e, de preferência, em marcha ascendente. No
capitalismo mundializado há um movimento do capital, que está relativamente integrado aos
governos nacionais, em busca de defender os rumos dos negócios. Aqui também podemos levantar
uma reflexão quanto às possibilidades de escolha dos movimentos sociais, constrangidos por
determinações estruturais, econômicas, políticas e sociais, para garantir determinado rumo
estratégico. Nesse caso, temos um MST constrangido pelo avanço do capital no campo, pelo boom
das commodities nos anos 2000 e pela chegada do Partido dos Trabalhadores ao governo federal.
Entretanto, vale ressaltar que dentro do MST havia projetos em disputa e não apenas um
constrangimento em relação a uma posição estratégica unívoca.
O movimento adentra os anos 2000 em um cenário no qual ao mesmo tempo em que o
governo Lula defende publicamente a Reforma Agrária, elogia os usineiros como heróis nacionais,
preservando as terras de interesse do grande capital e mantendo uma atitude complacente em relação
às grilagens de terra. O peso do agronegócio na economia brasileira passou a ser cada vez mais
significativo, o que é apontado por Gomez & Barreira (2014:142): “Os números apresentados por
seus defensores apontam que, em 2012, o agronegócio foi responsável por 23% do PIB e 37% dos
empregos (considerando não apenas o trabalho no campo, mas também a indústria e comércio
ligados ao setor) gerados no Brasil.” Não é a toa que Kátia Abreu, inimiga histórica da Reforma
Agrária e pessoalmente interessada nos altos lucros do agrobussiness, se tornou, no Governo Dilma,
ministra da agricultura. Segundo os autores, os altos níveis tecnológicos e a escala dos grandes
exportadores de commodities não poderiam ser reproduzidos fora do modelo das grandes
propriedades conformando-se até 2012, em conjunto com o setor energético e o aquecimento do
consumo permitido pelo endividamento em massa, um importante sustentáculo econômico.
Por fim, Barreira (2014) aponta a falsa polarização entre um modelo (neo)desenvolvimentista
e o agronegócio, indicando que, ao contrário do que se vinha afirmando, o primeiro estaria
justamente ancorado nas divisas geradas pelo segundo. Assim, quanto à crítica ao agronegócio pelos
(neo)desenvolvimentistas, afirma:
O limite dessa crítica é dúplice: para além das interpretações acerca de um desenvolvimento
distributivista, o caso é que a expansão da economia encontra no agronegócio exportador um
dos seus pilares, de modo que não é possível separá-los como se houvesse mais antagonismo
do que convergência entre o investimento estatal “produtivo” e a exportação de commodities.
Pode-se dizer até mesmo que o modelo em questão foi pensado a partir da vinculação com a
plataforma exportadora do agronegócio e não “apesar” dela. (BARREIRA, 2014: 74)
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Cabe ainda ressaltarmos um aspecto de alta relevância deste modelo produtivo: o caráter
destrutivo dessa forma de exploração do campo, ainda que caracterizada por amplos avanços
tecnológicos. Esse modelo explorador seria, segundo Gomez (2010), característico dos tempos de
crise estrutural: seria a destruição das “próprias condições ecológicas e materiais para a existência
humana”. O autor chama a atenção sobre os riscos desse domínio irrefreável da natureza em busca
do lucro, que nos deixaria cada vez mais a mercê da produção uma “sociedade pós-natural”, sob os
auspícios da ditadura da valorização do valor: “Para o capital e para o seu sistema tecnológico a
natureza mesma se converteu num problema. É visto como problemático tudo o que há nela de
aleatório, de não planejado, de não-racionalizado, de caótico e de imprevisível.” (GOMEZ, 2010: 94)
Um exemplo levantado pelo autor está relacionado com as transformações biológicas já
anteriormente mencionadas e que estão em curso desde a década de 1980. Nesse caso, Gomez
apresenta a tragédia anunciada da engenharia genética, manipulada amplamente pelo conglomerado
agroindustrial Monsanto:
Essa empresa criou plantas geneticamente desenvolvidas resistentes ao seu próprio herbicida
(Roundaup) apenas para fazer uma venda casada ao agricultor. Outro exemplo ainda mais
grave são as sementes Terminator: as sementes estéreis, incapazes de germinar após a
colheita. Assim, se o agricultor quiser plantar, ele terá de comprar eternamente a semente
produzida pelas corporações. Trata-se aqui de uma estratégia perversa de destruir a
produtividade inerente da natureza para conferir o monopólio dessa capacidade ao capital. A
introdução da tecnologia da engenharia genética mostra até aonde tem chegado o processo de
conversão dos potenciais produtivos em forças destrutivas: ele atinge agora até mesmo a
produção de alimentos. Muito do que se consome no planeta inteiro pode não ser nada mais
do que veneno. Talvez uma das maiores armas de destruição em massa jamais criada pelos
seres humanos. (idem:97)

Este quadro está imerso em uma mudança significativa do que entendemos como a
morfologia da questão agrária. Nos anos 2000, enfraqueceram-se as lutas pelo parcelamento da terra,
reduzindo-se as possibilidades do Estado fazer eventuais concessões e se alterando radicalmente as
condições de trabalho no campo. Portanto, é necessário pensar qual a condição do trabalhador rural e
do pequeno produtor em meio a esse tipo de produção antes impensável, característica do
capitalismo em tempos de crise estrutural: que utiliza pouquíssima mão de obra, é altamente
tecnificada e produz um irreversível rastro de destruição ambiental e humana.
Chegamos ao ponto central após essa breve síntese do desenvolvimento do capital no campo
brasileiro: este complexo de corporações multinacionais se conformou como forte obstáculo à luta
dos trabalhadores rurais e à manutenção da bandeira da reforma agrária clássica distributivista. Os
altos níveis de produtividade, a ocupação da maior parte das terras agricultáveis, a utilização de
técnicas muito complexas de produção com baixíssima utilização de mão de obra e a integração da
agropecuária ao complexo agroindustrial internacional via mercado de commodities criaram um
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quadro que barra a realização de uma reforma agrária que produziria a distribuição de terras e o
fortalecimento da “agricultura familiar camponesa”.
Retornando ao debate do início deste capítulo nos perguntamos qual o sentido de pensarmos a
questão agrária no Brasil hoje. Tem-se um amplo esfumaçamento com tendencial eliminação das
fronteiras ente rural e urbano, o que tem se expressado desde o início dos anos 2000 na integração do
agronegócio como um ramo central da economia, se colocando até 2012 como um de seus principais
sustentáculos. Já não há mais uma separação clara entre agricultura e indústria, nem mesmo entre
agricultura e finanças. A especulação é tanto fundiária quanto financeira no mercado internacional de
commodities. Não faz sentido falar sobre latifúndio sem tratar do agronegócio. E só parece fazer
sentido pensar a questão agrária se tocarmos centralmente na questão urbana e ambiental.
Por fim, como pensar a reforma agrária como meio para o desenvolvimento, se em tempos de
crise estrutural toda e qualquer forma de desenvolvimento como tentativa de contratendência à crise
se converteu em espoliação da riqueza para produção predatória (e sempre insuficiente) de valor?
Podemos elevar esse processo à enésima potência quando pensamos o desenvolvimento
tecnocientífico dedicado ao campo nas décadas subsequentes, cujo principal expoente é a engenharia
genética. E mesmo quando consideramos a dependência do mercado agroexportador para sustentação
da política de governo petista, bem como a integração do agrobusiness com o capital financeiro, o
que se manifesta na formação de grandes bolhas especulativas em torno do mercado de commodities.
Como veremos ao longo dessa análise a ficcionalização do valor é uma expressão dos limites do que
chamamos aqui de desenvolvimento do capital no campo, na medida em que qualquer forma
produtiva carrega no processo de sua realização sua própria negação.
Falar isoladamente em “questão agrária” e tratar de seus históricos dilemas a partir de
batalhas conceituais intestinas nos parece um esforço vazio de sentido, marcado pela idealização das
lutas dos movimentos do campo, que tende a superestimar, e mesmo a sacralizar, o papel da questão
agrária na realidade brasileira hoje.
De forma alguma o campo deixa de ter relevância. Pelo contrário, não faria sentido analisar
qualquer âmbito da economia brasileira sem mencionar o mercado de produção agrícola, assim como
análises amplas das lutas sociais não poderia se furtar em considerar a contribuição do movimento
dos trabalhadores rurais sem terra para constituição da luta por direitos. Porém, essa interconexão
vale para ambos os lados. As dissociações entre agricultura e indústria, campo e cidade,
trabalhadores rurais e urbanos, capital produtivo e capital financeiro, mercado e Estado, têm gerado
análises que tendem a tomar esses aspectos de forma setorizada ou parcial.
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O campo é permeado por contradições muito semelhantes as do meio urbano, as quais têm
origem e finalidade nas mesmas dinâmicas sistêmicas. Em síntese, um estudo sobre a questão agrária
no Brasil só faz sentido a partir da perspectiva da totalidade e da crítica à questão agrária.
Como vimos, essa totalidade que buscamos abarcar está marcada por um período da história
em que o capital não conseguiria mais mundialmente superar os próprios limites, responder à queda
tendencial das taxas de lucro, condição de sua existência. A tônica essencialmente destrutiva que se
tornou a marca das tentativas de respostas de contra-tendência à queda de produção de valor seria a
principal característica do que identificamos como “crise estrutural”.
Uma das consequências deste processo é a implantação dos governos progressistas e suas
respectivas políticas econômicas neoliberais, com o objetivo de promover uma drástica retirada de
direitos sociais enquanto o capital suga vorazmente toda forma de valor disponível. Outro sintoma
são as bolhas especulativas que, amparadas em um capital fictício sem base material que o sustente,
nada mais seriam do que “fugas para frente”. (MENEGAT, 2013) Seria um “empurrar com a
barriga” de crises que circundam em ciclos temporais cada vez mais curtos as diversas localidades do
globo e que tem atingido os centros nevrálgicos do capital, apresentando-se com uma violência cada
vez maior principalmente para a enorme massa de despossuídos que tem ameaçado as “fronteiras” de
rincões de riqueza e bem-estar. Afinal, uma consequência a olhos vistos deste processo é a exclusão
permanente de uma quantidade enorme de trabalhadores do processo produtivo e mesmo do mercado
de trabalho em geral. Essa massa permanentemente “excluída” se concentra principalmente nas
periferias dos grandes centros urbanos e é hoje o principal foco da questão social, mas
principalmente alvo das formas de violência e repressão do aparato estatal.
Esta condição estrutural, em que o capital não produz o valor necessário para sua reprodução
e consequente autoconservação levando à negação de um enorme contingente de trabalhadores, é
fruto da autocontradição do capital que se desenvolveu ao longo dos séculos. E isto não teria
ocorrido, segundo Menegat (2013), apenas nos países centrais, mas também nos países da periferia
do sistema, incluindo por suposto o Brasil. Teríamos sofrido as consequências do fim do estado de
bem-estar na Europa, a crise dos Estados planificados socialistas e das ondas de desenvolvimentismo
nas periferias como parte constituinte da emergência dessa crise estrutural. O neoliberalismo seria
resultado da busca dos países centrais de retomar o acelerado ritmo da produção de valor, e a
modernização do campo brasileiro, bem como as consequências perversas para o homem do campo,
podem ser identificadas justamente nesse período.
Nos debates sobre questão agrária parece ainda se repor constantemente o dilema sobre quem
seria o trabalhador que vive no campo. Buscamos tratar desta questão da seguinte forma: quais as
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consequências da modernização do campo para os trabalhadores rurais e urbanos? Como isso se
associa à emergência e potência do MST? Quem faz a luta no campo hoje e o que reivindica?
c) Velhos e novos “sujeitos”: o rural e o urbano na base social do MST
O surgimento do MST e dos movimentos sociais no Brasil nos anos 1980 e 1990 representou
para muitos intelectuais e militantes a emergência de um novo sujeito político13. Diversas
perspectivas apontaram para relação entre o recuo do movimento operário sindical e o avanço dos
movimentos sociais. A bibliografia sobre os novos movimentos sociais europeus e estadounidenses
da década de 1970 é uma primeira referência de elaboração sobre esse processo. Entretanto, no
Brasil as características desses movimentos pós-redemocratização, bem como de sua base social, são
muito distintas da experiência dos países centrais. Dentre as polêmicas que podemos identificar nessa
necessária diferenciação situamos um dilema não plenamente desvendado: quem seriam esses
“sujeitos” que passam a se manifestar por fora das organizações tradicionais da esquerda partidáriasindical no Brasil?
Machado & Gonçalves (2007), partem da definição de Claus Germer da “semiproletariado”
para caracterizar a base do MST. Segundo os autores, este “novo sujeito” só poderia emergir em um
contexto em que os sindicatos estariam perdendo terreno e a luta pela terra ganhava em radicalidade
ao enfrentar o Estado e os latifundiários. Todavia, para a perspectiva analítica do marxismo
tradicional haveria limites no caráter da base social do movimento, pois esta seria de
“semiproletários” ou “semi-assalariados” rurais que não estariam diretamente em confronto com o
capital a partir de sua posição de classe. Seja essa interpretação ou a que identifica o MST como um
movimento de pequenos camponeses potencialmente integráveis desde sua emergência à lógica da
propriedade privada capitalista, apresenta-se um curioso paradoxo. Mesmo não se enquadrando nas
clássicas fórmulas do sujeito proletário potencialmente revolucionário, a luta do MST se sobrepôs
em extensão e radicalidade tática, principalmente ao longo da década de 1990, à luta do proletariado
fabril, suposto “sujeito por excelência” de embate com o capital. Por que tal mudança teria ocorrido?
A CONTAG e a CUT têm, respectivamente, 15 e 21 milhões de filiado(a)s. Na outra ponta, o
“semiproletariado” do MST conta apenas com cerca de 124.240 famílias acampadas,
105.466 assentadas, correspondendo a 1.649 assentamentos, em 2005. Apesar da pouca
expressividade numérica, o MST acaba, no final das contas, segurando as bandeiras de luta
do(a)s trabalhadore(a)s em geral praticamente sozinho. (…) O protagonismo político do
MST, nos anos 1990, representa, como observou Germer (2002) um paradoxo: ao se
constituir basicamente no semiproletariado rural, tomou a dianteira na luta contra o
capitalismo neoliberal, enquanto a CONTAG, ligada à CUT, manteve uma postura
“passiva”. (MACHADO&GONÇALVES, 2007: 13-14)

13

Uma obra de referência que defende esta tese é o livro de Eder Sader, “Quando novos personagens entram em cena”.

43

Ainda que haja questionamentos em relação aos números apresentados por Machado &
Gonçalves, em especial ao número de famílias assentadas pelo MST que seria ao menos três vezes
maior, é ainda assim flagrante a discrepância numérica com a mobilização operária, além do impacto
da experiência histórica do movimento em contraste com a integração da experiência partidáriasindical. Afinal, por que o proletariado, sujeito crucial das greves de 1979 e na constituição do
Partido dos Trabalhadores, teria quase que praticamente se ausentado das ações da esquerda
combativa nas décadas subsequentes?
Por que emerge um movimento de luta pela terra em um contexto de ampla modernização
agrícola com um avanço da urbanização e industrialização do campo? Isto é, quais seriam as
contradições da terceira revolução tecnocientífica na periferia que levaram à emergência de lutas
sociais de um “novo” tipo?
Caminhando para mais uma volta nesse parafuso, retornamos às dinâmicas do capitalismo
mundial durante esse período para indicar sua relação com as transformações da estrutura de classes
brasileira. Atingidos pela crise iniciada em fins dos anos 1970 nos países centrais, os países
periféricos vivenciariam na década seguinte, os anos 1980, uma interrupção de seu processo de
modernização. Nesse momento se completaria, com o fim da ditadura, o ciclo autoritário de
desenvolvimento impulsionado principalmente pela substituição de importações e a abertura ao
financiamento externo.
Segundo Menegat (2012) haveria neste período, em nível mundial, uma enorme
superacumulação de capital, snedo inviável sua plena inversão em novas indústrias devido a cada vez
mais baixa rentabilidade dos investimentos produtivos. Como saída temporária ocorreu um processo
de monopolização e oligopolização, permitindo a certos setores a manipulação livre dos preços.
Contudo, a expansão monopolízada para novos mercados e a inovação dos produtos não chega nem
perto de uma onda expansiva que se produzisse pleno emprego e estabilidade econômica como
ocorreu no período pós- II guerra. A expansão do setor de serviços, ainda que consideremos que
alguns setores realizem novas formas de extração de mais-valor, é insuficiente para a demanda de
capital superacumulado. O setor terciário é um espaço “anêmico” quanto à produção de valor ao
dimensionarmos todas as formas de trabalho, formal e informal, que passaram a integrar esse setor.
E, por fim, as diversas formas de especulação financeira são fundamento indissociável do processo
produtivo, ao mesmo tempo em que desembocam o sistema econômico na explosão das bolhas
especulativas consecutivas e nas crises financeiras de 2001 e 2008.
Seria impossível medirmos quantitativamente o valor produzido (ou não produzido) pelo
sistema ao longo das últimas décadas, impossível calcular numericamente, com planilhas, tabelas ou
gráficos, a capacidade sistêmica de responder em seus movimentos contra-tendenciais à queda da
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taxa de lucro. De fato, poderíamos sustentar numérica e graficamente tanto esta tese quanto a
diametralmente oposta, que afirma que o capitalismo nunca esteve tão bem e que sua capacidade
produtiva está a todo vapor. Não é este o tipo de análise se propõe. A crise de produção de valor tem
se expressado nas inumeráveis consequências que aqui apenas apontamos, mas que podem ser
sintetizadas nas crises quase permanentes que abalam continuamente o sistema mundial, na
recorrente impossibilidade de sustentar ondas de desenvolvimento, e no amplo rastro de destruição,
que deixou de ser uma consequência indesejável para ser a âncora sustentadora indispensável para o
sistema produtivo se perpetuar na incessante corrida pela “inversão de capital”.
Mediante esse quadro, os anos 1990 seriam marcados por essa busca desesperada pela
valorização do valor, o que se manifestou em parte no que conhecemos por “ajustes neoliberais”. A
crise do modelo de substituição de importações na periferia seria seguida por abertura à livre
concorrência em uma “lenta e segura (des)estruturação da sociedade em direção à barbárie.” No
Brasil, este momento seria marcado pela desindustrialização (redução de 32% em 1986 para 20% em
2002 da participação da indústria no PIB), desestatização (35% do PIB seria composto pelas
transnacionais) e a desnacionalização da propriedade industrial e financeira. (MENEGAT, 2012)
Vale apontar que, logo após a ditadura, se estabeleceu uma aparência de que teríamos
conquistado amplos direitos via redemocratização. Porém, a despeito da retomada dos direitos civis
essenciais na legislação formal, todos os “direitos sociais devem ter uma base material que os
sustentem” e, nesse período, essa condição seria já em grande medida inexistente. As conquistas
sociais do centro do capital no pós- II guerra foram amparadas em um contexto de longas ondas
expansivas que possibilitaram pressões sociais com grande força política. No Brasil de fins dos anos
1980, a liberdade sindical e o direito de greve possibilitaram disputas políticas e eleitorais que
paradoxalmente contribuíram para recompor a “legitimidade” da lei do valor. Porém, o
neoliberalismo seria o contra-ataque em curso do capitalismo central a essas conquistas políticas e
sociais, promovendo uma “inversão do círculo virtuoso de conquistas e bem-estar” das décadas
anteriores. No Brasil, formou-se um Estado Democrático de Direito “fraco por definição”, marcado
por uma crise aguda e planetária e que tem, portanto, pouquíssima capacidade de intervir no sentido
de melhorar as condições de socialização das riquezas produzidas. Nas palavras de Menegat, “sem
lucros ascendentes e crescimento prolongado (sustentado), a tensão distributiva é inviável no
capitalismo.” (idem)
Partindo desse quadro teríamos duas consequências, identificadas por Menegat, para a
estrutura de classes brasileira: 1) a redução da classe operária em termos relativos, e sua integração
objetiva e subjetiva ao sistema do capital por seus setores antes combativos, mediante mecanização e
tecnificação da indústria em um quadro de impossibilidade de retomada da “expansão e acumulação
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sem fim”; e 2) a ampliação de uma massa excedente da população permanentemente excluída do
processo produtivo, denominada pelo autor como “massa sobrante” ou “desclassados”.
Consideramos que a primeira questão, referente à redução e integração do proletariado fabril, é
permeada de grandes polêmicas. Apresentamos aqui apenas algumas delas que consideramos
importantes para esta linha de reflexão, antes de adentrar o segundo ponto, que está mais diretamente
relacionado à emergência do MST como “sujeito” social e político.
Essa leitura, que identifica a integração do proletariado à ordem, está fundada na ideia de que
a estrutura do capital e seu sistema de funcionamento tendem a expulsar cada vez mais trabalho vivo
e consolidar formas de alienação e integração do trabalhador produtor de valor. A expulsão da força
de trabalho seria determinada pelos saltos tecnológicos impulsionados pelo capital, marcado por
ondas de desenvolvimento das forças produtivas devido à cega corrida em busca do aumento de
produtividade. Soma-se a esse quadro as derrotas históricas da esquerda ao longo do século XX.
Consideramos que a derrota do socialismo real como alternativa histórica compõe um quadro amplo,
que engloba a crise dos processos modernizadores, tanto do centro e da periferia, quanto dos
“blocos” capitalista e socialista. (KURZ, 1995)
O que estamos observando atualmente, portanto, é a consolidação de uma progressiva
“funcionalização” das classes trabalhadoras despolitizadas devido ao estreitamento do horizonte das
lutas anticapitalistas em uma sociedade alienante em todos os aspectos da vida humana. A
coisificação do homem no reino das mercadorias sem qualquer via de resistência leva a um processo
de integração sem precedentes. Por conseguinte, o proletariado fabril vivencia a redução de seu peso
social e sua força política, sendo que suas manifestações de confronto com a ordem se restringem à
luta econômica, buscando sua inserção na dinâmica da concorrência na sociedade burguesa,
“confinando o patamar das aspirações em luta na esfera do valor do trabalho enquanto mercadoria.”
(MENEGAT, 2012:45)
Segundo o autor, alguns elementos concretos acabariam por dificultar a possibilidade de
saltos essenciais dessas lutas, de modo que as reivindicações estritamente econômicas giram em
torno de si mesmas, reforçando a necessidade de integração do trabalhador à estrutura de produção e
consumo. Um elemento que nos ajuda a compreender essa limitação é o alto nível de formação
técnica do trabalhador que, somado à ameaça do desemprego estrutural, aumenta consideravelmente
a concorrência no interior da classe trabalhadora. Há também uma enorme dificuldade de pensar um
potencial controle operário de uma produção “flexível”, cada vez mais fragmentada e
internacionalizada. E, por fim, há uma brutal alienação do trabalhador com a divisão ampliada da
técnica e a generalização de especialistas. Essas condições levam ao “aburguesamento” e à
domesticação da classe proletária.
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É difícil saber se esta situação da classe trabalhadora clássica, que ainda possui vínculos
formais com os empregadores, é uma situação conjuntural, determinada por uma transição
entre um período de ganhos materiais consistentes dentro da ordem burguesa, para um
período imediatamente posterior de derrotas e apertos, em que a reação ainda não pôde ser
esboçada, mas que talvez venha a ocorrer; ou se esta é uma situação estrutural, determinada
mais exatamente pela incorporação desta classe ao sistema, depois de ter sido devidamente
domesticada e aburguesada, por anos a fio de adesão a hábitos de consumo sem os quais não
consegue imaginar a sua existência; isto combinado a uma visão da política e do Estado em
que a ideia de outra forma de vida social, isto é, o socialismo, perdeu para ela qualquer
substância e interesse. (idem: 38)

Aqui está o dilema sobre o “sujeito” da revolução que, no marxismo tradicional, é em geral
inquestionavelmente identificado com o proletariado fabril. A partir dessa convicção teóricoanalítica muitas correntes passaram a uma luta teórica férrea para identificar quais seriam os setores
produtores de valor, ampliando o leque produtivo para os bens imateriais, principalmente no setor de
serviços. É partindo dessa toada que Ricardo Antunes (1999) passou a caracterizar uma classe
trabalhadora ampliada, abarcando os trabalhadores do comércio e serviços, buscando identificar as
experiências produtoras de mais-valor fora do chão de fábrica. Esta concepção denota uma tentativa
de continuidade com a noção de sujeito histórico revolucionário, mas que tenta alargar o conceito,
incluindo nessa concepção de classe trabalhadora setores que não são tradicionalmente identificados
como produtivos, e que portanto estariam fora das clássicas concepções marxistas de proletariado.
Compreendermos que a concepção de “precariado” de Ruy Braga (2012) também poderia ser
incluída neste campo. Apesar de aqui notarmos uma tentativa de dinamizar a teoria a partir das
determinações concretas, há um “alargamento” que consideramos um tanto quanto forçado do
conceito, denotando a necessidade de identificação de uma “classe trabalhadora” unívoca. Assim,
seria possível “salvar” o conceito “classe trabalhadora” como base de identificação do sujeito da
revolução. Todavia, ainda que se amplie este conceito para todos os recantos possíveis, a realidade
parece escapar pelas suas bordas, mergulhados que estão os produtores de valor em um mar de
trabalhadores improdutivos, informais e desempregados crônicos que aparentemente nunca
adentrarão ao mercado de trabalho produtivo ou mesmo meramente formal, independentemente do
setor econômico do qual participe.
Partimos, portanto, da noção de que a classe trabalhadora é constituinte e constituída no
processo histórico, de modo que qualquer análise que parta de categorias previamente definidas e
tomadas como dogmas seria uma repetição de formas que não necessariamente correspondem à
realidade concreta, a qual se encontra em movimento permanente. Vale a ressalva de que buscamos
desvendar as transformações do caráter das lutas sociais, mas também cuidamos para não recair em
tentações “movimentistas”, que buscam substituir o proletariado como “sujeito revolucionário por
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excelência” por um outro setor, como o campesinato, o “semi-proletariado” ou o “precariado”.
Justamente devido ao fato da luta operária organizada em sindicatos e partidos não ter logrado
realizar concretamente sua crítica histórica, identificado potencialmente por Marx, no século XIX,
temos como consequência uma progressiva integração do proletariado à ordem capitalista: “Em
outros termos, a relativa melhora do bem-estar dentro da sociedade burguesa levava o proletariado a
aprofundar sua aceitação fatalista de leis gerais do sujeito automático, tomando-as como naturais e
eternas.” (MENEGAT, 2012: 68)
A história do século XX seria a história desta tensão interna à existência e reprodução da
classe operária, o que teria resultado justamente em seu processo de integração à ordem. As
periferias do capital, hoje já formadas como sociedades industriais, ainda que tardias, desembocaram
neste mesmo processo e perderam “a força de afirmar sua potencialidade negadora do capital”. É a
partir destas concepções que Menegat localiza a chave explicativa para o que teria ocorrido com as
grandes organizações sindicais e partidárias da esquerda no Brasil. A derrota do Programa
Democrático Nacional, do Partido Comunista Brasileiro, após o golpe civil militar, seria seguida pela
constituição do Partido dos Trabalhadores e a elaboração de uma nova estratégia. Contudo, essa teria
se deparado, logo após as grandes greves de 1979, com a reestruturação produtiva, a redução dos
postos de trabalho fabris e a queda do crescimento econômico.
A análise de Menegat busca relacionar a crise do PT não apenas com os rumos tomados por
sua direção em momentos de crise do sistema capitalista, mas dá centralidade à hipótese de
transformações estruturais na base social proletária que sustentou a formação do partido: “Tudo
indica que o que agoniza com o PT é a formação do trabalhador coletivo no Brasil.” (idem)
Dessa forma, chegamos à relação entre crise do capital, crise do Estado e crise das
organizações de esquerda e crise da luta de classes. Portanto, o desafio está em, primeiramente,
encarar essas transformações de um sujeito que não pode ser tomado como um sujeito da história,
mas sim como um sujeito na história, isto é, a partir de um processo concreto de formação e
transformação, que independe das cartilhas e desejos dos intelectuais e militantes de esquerda.
(THOMPSON, 2001)
Com o acelerado processo de retirada de direitos dos setores operários, o que temos
observado com o agravamento das crises econômicas em diversos países é uma redução dos salários
e benefícios e uma tendencial precarização do trabalho fabril. No Brasil, esta tendência tem estado
cada vez mais premente com o avanço da crise e os mecanismos de ajuste fiscal do Estado. É
possível que esses setores passem a se movimentar e se organizar, à revelia do nível de amoldamento
de suas burocratizadas e aristocratizadas direções sindicais. Esse potencial de mobilização para não
se dar na maior parte das vezes via estrutura sindical, manifestando-se “por fora” dos (e mesmo
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contra) seus respectivos sindicatos14. Entretanto, pensar movimentos de rebelião social é distinto de
interpretar essas manifestações como de sujeitos independentes à lógica do capital. Não podemos
deixar de salientar que essas possíveis lutas se mantêm nos limites do distributivismo, isto é, da
disputa pelos recursos de uma sociedade em crise. Neste sentido, é difícil afirmar que essas
mobilizações seriam capazes de se opor, ainda que apenas em potência, ao capital. No momento, não
podemos observar nada nesse sentido, ainda que alguns poucos setores combativos do movimento
sindical tenham buscado resistir ao processo de assimilação ao lutar primordialmente pela melhoria
dos salários e condições de trabalho.
Ao considerarmos essas manifestações não se propõe qualquer perspectiva de otimismo
quanto a uma retomada da “luta de classes”. Ainda que alguma forma de revolta possa surgir de
setores tendencialmente precarizados do proletariado, as condições objetivas e subjetivas das quais
partimos são bem distintas. Como já mencionado qualquer setor de trabalhadores em luta terá que se
defrontar com a crise do socialismo como projeto de transformação social e a ausência de um projeto
estratégico anticapitalista, uma crise econômica que inviabiliza disputas por recursos e uma
consequente crise do Estado como gestor de tal crise econômica, em suma, um quadro de barbárie
em ritmo galopante, as ruínas que já começam a desmoronar sobre as cada vez menos pensantes
cabeças.
A temática do “sujeito histórico” no Brasil não é um problema novo. A heterogeneidade da
classe trabalhadora em formação, à medida que o país se industrializava, foi amplamente
reconhecida em obras clássicas como “Sociedade de classes e Subdesenvolvimento” de Florestan
Fernandes. Nesta análise, podemos encontrar a identificação de uma aparente incompletude na
formação da classe trabalhadora, resultando em uma estrutura de classes extremamente diversificada
e contraditória. Seria muito improvável a constituição de uma identidade de classe entre setores tão
distintos como o trabalhador fabril e o “virador” da favela. Nesse momento da história do
pensamento brasileiro, Florestan Fernandes ainda carregava a sombra da expectativa da formação de
um proletariado no sentido clássico, sujeito da revolução socialista por excelência. E é justamente
essa herança que aqui respeitosamente questionamos.
14

Esse fenômeno tem se manifestado nos últimos anos em diversos setores da economia brasileira, no qual os
trabalhadores têm autonomamente organizado greves, manifestações e mesmo sublevações radicalizadas, sem qualquer
auxílio de seus sindicatos e muitas vezes em oposição à burocracia sindical. Ainda que essas manifestações tenham sido
contidas, algumas delas via ações repressoras de grande violência, não podemos deixar de notar esse processo de
organizações autônomo, quiçá espontâneo, por parte dos trabalhadores. Esse foi o caso da greve dos garis no Rio de
Janeiro durante o carnaval de 2013, a greve dos trabalhadores da construção civil na hidrelétrica de Jirau em Rondônia
em 2011 e do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Obras do PAC), greves dos professores de Curitiba, no Paraná
no início de 2015, e mesmo a recusa dos trabalhadores metalúrgicos do ABC em aceitar a proposta do sindicato de
redução salarial via Programa de Proteção do Emprego (PPE) em julho de 2015. Mais recentemente, durante a pandemia,
vimos ao longo de 2020 e 2021 as greves dos entregadores e motoristas de aplicativos, categorias não sindicalizadas até o
momento.
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O que compreendemos como classe proletária e sua função histórica esteve, e ainda parece
estar, amparado em modelos estáticos que fornecem algum alento às esquerdas em frangalhos.
Afinal, saber o “que fazer” e qual classe organizar tem se apresentado como uma forma de
sustentação da subjetividade de grupos que resistem à integração, mantendo-se combativos em um
contexto em que a possibilidade de intervenção histórica está em ruínas. Essas concepções que
reafirmam um passado nunca concretizado parecem mais ocultar do que revelar a dinâmica e a
configuração atual do sistema capitalista e das classes sociais. A reiteração continuada da convicção
na classe proletária como sujeito revolucionário por excelência é tratado como um suposto “bote
salva vidas” que impediria os comunistas de afundarem em teorias liberais, reformismos
socialdemocratas ou revisionismos pós-modernas. Esta apenas ilusória salvação tem aprisionado em
um paradoxal dogmatismo alguns setores da esquerda que não se deixaram domesticar, barrando
possibilidades de uma crítica radical que adentre as camadas dessa sociedade em ruínas. Nas
palavras de Menegat:
A verdade é que no vácuo em que a sociedade burguesa é tragada quase tudo conspira contra
o exercício de uma crítica radical. Diante de uma situação difícil, em que os limites da
sociedade são sentidos, mas nunca enunciados – seja pela mediocridade em que a teoria
social se enredou nos últimos decênios, seja por um instinto perverso de sobrevivência –, a
regra é exigir de quem pensa um tipo de reflexão “responsável”, misturada com sugestões
eficientes de resolução dos problemas. Em outros termos, numa época de triunfo dos
especialistas do nada, literalmente, prontos a servirem uma lista de normas para iludir a
forma que já desvaneceu, dedicar-se à crítica é quase dar um tiro no pé. Por isso, quando o
desejo dominante na academia é que a tradição crítica brasileira bata em retirada, e a força de
um embate de posições na esquerda se volta mais para lutas intestinas do que para a
compreensão da realidade, manter acesa a crítica é um exercício para gente grande. Ainda
mais quando esta realidade se apresenta em arranjos novos e surpreendentes por seu caráter
regressivo. (MENEGAT, 2013a: 12)

Mediante esse quadro, encontramos referência e inspiração para tratar dessa espinhosa
questão na obra de E. P. Thompson, que habilmente situa a categoria “classe” na história, sendo esta
derivada de processos sociais complexos de longo prazo. E, assim, refuta uma comum sobreposição,
inclusive no campo do marxismo, da Teoria sobre o processo histórico analisado. Nestes casos,
comuns tanto na academia quanto nas organizações políticas de esquerda, a “classe” se torna uma
abstração estática historicamente e imposta ‘a priori” à dinâmica do real cotidiano. Nas palavras de
Thompson (2001: 276): “Se creio que, de fato, um certo dado histórico não está de acordo com as
costumeiras categorias de classe, então, em vez de golpear a história para salvar as categorias,
devemos instigá-las com novas análises.” O aprisionamento de modelos analíticos de origem
epistemológica positivista permeiam esta questão, em nome de teorias “adequáveis” para analisar
uma totalidade teoricamente planificada. A expectativa de que no Brasil se completasse a formação
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da classe operária, através de incentivos ao desenvolvimento, projetos modernizadores e realização
de tarefas “em atraso”, permeou os setores mais radicalizados da esquerda em movimento. Este é um
dos fundamentos motores do “etapismo” que marcou as experiências socialistas. Thompson, sem
preâmbulos, anuncia os riscos desse dogmatismo da ortodoxia marxista:
(…) De tal sorte que, afinal, nenhum modelo pode dar-nos aquilo que deveria ser a
“verdadeira” formação de classe em um certo “estágio” do processo. Em uma análise
comparativa, o modelo tem apenas o valor heurístico, passível de geralmente redundar em
perigo dada sua tendência em direção a uma extase conceitual. Na história, nenhuma
formação de classe específica é mais autêntica ou mais real que outra. As classes se definem
de acordo com o modo como tal formação acontece efetivamente. (THOMPSON, 2001: 277)

Mesmo que consideremos seriamente uma ressalva quanto ao caráter conjuntural da
domesticação da luta proletária, houve um inegável recuo do movimento sindical, o que tem sido
expresso desde os anos 1990 até os dias atuais, principalmente nas posições da central sindical que
surgiu entrelaçada ao PT e ao MST, a Central Única dos Trabalhadores (CUT). Este vácuo deixado
pelo recuo negociado da luta sindical foi ocupado por uma onda de lutas envolvendo movimentos
sociais compostos por trabalhadores com condições muito distintas das do operariado fabril, o que
talvez os assemelhassem ao setor que Thompson denominou “plebe”.
Podemos problematizar esta dinâmica a partir da segunda transformação da estrutura de
classes identificada por Menegat, como consequência da crise estrutural: o desemprego estrutural e a
composição de um “novo sujeito social em tempos de barbárie”. O processo de modernização em um
quadro de crescimento econômico anêmico levaria à formação de um exército industrial de reserva
gigantesco e estrutural: “Ele é o encontro do exército de reserva ‘natural’ de um país periférico com
as consequências das novas tecnologias produtivas – nelas incluídas as contratendências de novas
camadas de superexploração.” (MENEGAT, 2012:34)
A superpopulação relativa como população de reserva poderia ter, até a década de 1970,
funcionalidades ao capital. Uma função se expressava principalmente na garantia do rebaixamento
do preço da mão de obra ao conter as reivindicações sindicais, o que seria possível devido ao temor
imobilizante do desemprego. Contudo, neste caso, a superpopulação seria relativa porque poderia ser
reincorporada ao mercado de trabalho, especialmente em momentos de expansão dos mercados.
Nesses casos, o capital produz e se utiliza de determinada população, de força de trabalho, como bem
almeja e necessita, como “poder estranho” aos indivíduos que, mesmo tendo sido por eles criado, os
governa: “Neste sentido, é o capital, como uma forma de relações sociais alienadas, que constitui a
população que lhe é necessária para seus fins de valorização do valor.” (MENEGAT, 2013:89)
Com a crise estrutural, fruto do aumento exponencial do trabalho morto em relação ao
51

trabalho vivo e a impossibilidade de retomada de momentos de expansão sistêmica, inviabiliza-se a
reprodução de um contingente numérico gigantesco de força de trabalho desempregada. Assim, essa
superpopulação se torna absoluta, isto é, um grande setor permanentemente excluído dos postos de
trabalho formais e nunca absorvido como mão de obra “útil” à produção direta de valor.
Fundada na microeletrônica, usando em profusão matérias-primas sintéticas, derivadas, por
exemplo, do nafta, e energia nuclear, esta revolução tecnológica foi uma contundente
inovação dos processos de produção que levou o tipo de produção então dominante, o
fordismo, à crise. Dentre outros, um de seus sintomas mais eloquentes é a expulsão de uma
enorme quantidade de trabalhadores de seus postos de trabalho. O desemprego em massa não
decorre mais de uma conjuntura de baixa do ciclo da economia, mas se tornou permanente.
(MENEGAT, 2013:88)

Na periferia do capitalismo, o fenômeno da superpopulação absoluta, ou do desemprego
estrutural, se somou à superexploração do trabalho característica da industrialização nessas regiões.
Ainda que esta população já estivesse presente deste o período modernizador autoritário, os
investimentos na industrialização e em obras de infraestrutura amenizaram temporariamente os
impactos na estrutura social através de um “controle instável”. A industrialização tardia ocorreu sem
a realização da reforma agrária, e já se utilizando, desde seu princípio, de técnicas avançadas que
poupam o trabalho humano, o que foi denominado por muitos estudiosos como “modernização
conservadora”, e que preferimos caracterizar como “modernização periférica”15.
Podermos identificar um contingente de cerca de 40 milhões de trabalhadores “descartáveis”
em relação a sua utilidade direta como produtores de valor para o capital, que se concentraram ao
longo das décadas subsequentes, cada vez mais, nas periferias das grandes cidades. Segundo
Menegat: “A bem da verdade, essas massas humanas excedentes acima do ‘normal’, agora já sem a
perspectiva de iludir seu estado, são o sintoma de uma sociedade sem rumo que desmorona ao
mesmo tempo em que se mantém.” (idem, 2013:95) Em um contexto de impossibilidade de reformar
e muito menos desenvolver o sistema capitalista periférico mediante a crise econômica e
sociopolítica, do mercado e do Estado, as antigas formas de luta apresentaram uma total
incapacidade em dar respostas que viabilizassem a vida de um enorme contingente que tem na
mobilização um meio de sobrevivência.
Este estágio do capitalismo, em que ele se depara com limites intransponíveis cujos sintomas
15

Optamos pelo adjetivo “periférica” de Robert Kurz (1995) ao invés de “conservadora” para esse processo de
modernização na periferia porque, afinal, não há processo modernizador que tenha se instituído sem conservar uma série
de elementos que são justamente os fundamentos de perpetuação do sistema do capital. O que ocorreu inclusive, a nosso
ver, com os processos modernizadores dos países que lograram realizar uma revolução socialista pela via insurrecional,
na medida em que mantiveram os alicerces econômicos da exploração do trabalho, da produção de mais valor e da
circulação de mercadorias.
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podem ser observados pela mudança estrutural da população excedente, que deixa de ser
relativa para se tornar absoluta, não comporta mais formas de resistência universais voltadas
apenas à distribuição da riqueza produzida. A chave da “luta de direito contra direito”
abarcava todos que estavam ligados ao mercado de trabalho, diretamente ou à espera – que
em geral, excetuando as crises, não era longa nem desesperadora. Hoje, o contingente que
mais cresce são as massas, que não terão nenhuma perspectiva de serem absorvidas por um
posto de trabalho decente. A situação para elas é o fim da linha. Elas precisam lutar para
sobreviver, e isto somente pode ser possível em uma rebelião contra boa parte das forças
produtivas do capital e seu modo de produção. (MENEGAT, 2013: 96-97)

Seriam duas as principais respostas ao crescimento de um grande contingente de excluídos e
miseráveis. A resposta imediata de um Estado incapaz de solucionar as questões sociais em um
quadro de impossibilidade de reformas foi a política da “tolerância zero”, marcada pela violência
extrema. Entre 1979 e 2003, 550 mil pessoas foram mortas por causas externas excetuando-se
acidentes e doenças. Esses índices de mortandade são comparáveis aos de uma guerra civil, com a
especificidade de que a maior parte das vítimas são jovens negros. Às políticas repressivas que
movimentam o setor armamentício, denominadas “pacificadoras”, unem-se as tentativas de incentivo
ao “autoempreendimento” e à exploração de um mercado consumidor, que apesar de instável e
precariamente endividado, é muito numeroso e pode proporcionar algum fôlego espoliativo16.
A segunda consequência da constituição desse excedente permanentemente excluído foi o
surgimento de tentativas de organização e luta contra essa ordem massacrante. Nesse sentido, como
potencial de mudança social, a periferia e a favela substituíram, neste momento histórico, a fábrica.
“A cidade, neste sentido, ocupa o lugar de território da organização do sujeito coletivo que em outro
momento coube à fábrica.” (MENEGAT, 2012:51) Aqui estaria uma consequência do surgimento
desse amplo contingente de excluídos permanentes: sua organização nos movimentos sociais urbanos
e rurais. Alguns exemplos destes movimentos na América Latina seriam os movimentos de
desempregados da Argentina conhecidos como “piqueteiros”, a junta de vizinhos de El Alto na
Bolívia nomeada Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), o movimento zapatista no México
(EZLN) e, é claro, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Brasil. Todos esses
casos são tentativas de resposta à crise estrutural a partir do território, pela composiaçõ de
organizações a partir de uma massa de indivíduos que não possuem funcionalidade imediata ao
sistema como produtores de valor. É aqui que Menegat situa o surgimento do MST:
Portanto, ao imenso exército industrial de reserva característico de um país capitalista
periférico, foram acrescentadas, nos anos 1990, novas massas de desempregados que são o
resultado do alto nível de desenvolvimento das forças produtivas. Às massas desempregadas
devido ao atraso – um produto ‘natural’ do desenvolvimento desigual e combinado –
somaram-se as massas desempregadas pelo pleno desenvolvimento do capitalismo. É neste
16

Sobre uma análise dos aparatos violentos dentro dessa perspectiva analítica ver a interessante obra: “Até o ultimo
homem”, 2013, editora Boitempo, organizada por Felipe Brito e Pedro Rocha.
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sentido que o MST é uma fronteira da sociedade, ele reúne em suas fileiras os náufragos de
ontem e os de hoje que, partindo de suas condições de subsistência, encontram-se no mesmo
território. (MENEGAT, 2012:75)

A modernização dos meios de produção, descrita no tópico anterior deste capítulo, gerou a
expulsão de um enorme contingente de trabalhadores do campo. E a estes se somaram as massas já
expulsas nas décadas anteriores que buscavam, a duras penas, sua sobrevivência na periferia das
grandes cidades. Segundo José Gomes da Silva (in STEDILE&GORGEN,1991), trinta milhões de
pessoas deixaram o campo entre 1960 e 1980, e se urbanizaram, ocupando as periferias urbanas.
Durante as décadas de 1960 e 1970 os parceiros expulsos migraram para as cidades ou se
converteram em assalariados, de modo que a valorização das terras inviabilizou a destinação de parte
dos lotes à subsistência dos pequenos produtores. Os assalariados que trabalhavam essencialmente
como funcionários das fazendas também foram amplamente expulsos, na medida em que as políticas
estatais de financiamento subsidiado reduziram os gastos privados com a mecanização da produção,
tornando desvantajosos os custos com assalariamento, ainda que este fosse descaradamente
caracterizado como formas de superexploração de uma mão de obra extremamente pauperizada.
A mecanização e quimificação daí decorrentes entre as décadas de 1960 a 1980 provocaram
fortes alterações na demanda de mão de obra rural. Na medida em que a maioria das culturas
havia neste período incorporado maquinário, fertilizantes e defensivos à produção, mas não
havia ainda por diversas razões estendido a mecanização à colheita, ocorreu nestas décadas
uma queda da exigência de força de trabalho durante a entressafra acompanhada de um forte
aumento periódico da demanda de mão de obra durante a safra. Em tal conjuntura tornou-se
incômoda aos proprietários rurais a presença de trabalhadores permanentes submetidos a
laços de dependência pessoal a seus empregadores e vinculados à propriedade. Estes e outros
fatores fizeram com que parceiros, meeiros, arrendatários perdessem o precário acesso que
tinham à terra e se convertessem em típicos trabalhadores assalariados. (FARIAS, 2014: 34)

Mesmo a utilização de força de trabalho superexplorada que foi tão amplamente garantida
pelas instituições oficiais e oferecida internacionalmente como uma “vantagem competitiva” para
investimentos produtivos, com a revolução técnica se tornou uma saída obsoleta. Os salários de
miséria e o desrespeito a toda e qualquer lei trabalhista, o que Marini denominou “superexploração
do trabalho”, com o afluir do progresso técnico e a pressão da sociedade concorrencial, se tornaram
artifícios insuficientes para superar os níveis de produtividade das formas mais avançadas de
produção agrícola impostas via mercado mundial de commodities. Podemos identificar esse processo
a partir da ampla expulsão do trabalhador do campo, seja este pequeno proprietário, arrendatário ou
trabalhador agrícola assalariado. Em suma, os anos 1990 trouxeram a intensificação da barbárie
social produzida por esse sistema, o que se expressou na incapacidade crônica de absorção dessa
massa de trabalhadores que afluíram aos centros urbanos.
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Com efeito, no período que nos interessa verificou-se a intensificação de um processo de
proletarização, atrelado à urbanização precária e incapaz de suprir as “carências” urbanas
que se impunham ao proletariado. Mais ainda: o capital se mostrou incapaz de inserir
plenamente todos na esfera produtiva, acarretou as mais diversas situações (subemprego, por
exemplo), levando, inclusive, à redefinição das lutas. (MACHADO&GONÇALVES, 2007:
11)

Dessa maneira, se conformaria uma forma de rebelião popular com características novas em
relação às organizações da esquerda tradicional 17. E, a partir disso, apresentamos o surgimento do
MST em 1986 e sua consolidação na década posterior, marcado sem dúvida, neste momento
seguinte, por uma afluência dessa população rural que, em grande medida, já vivia nas periferias e
combinava culturalmente elementos do meio rural e do meio urbano. Em entrevista que realizamos
com ex-integrantes do MST que participaram deste movimento por muitos anos, há dois trechos que
retratam bem essa questão a partir do “trabalho de base” no MST – o “trabalho” de chamar os
trabalhadores para ocupar terras:
[O movimento] ele nasce com uma definição clara de quem é o sujeito, qual é o objeto de
enfrentamento, qual é o papel do movimento no campo da luta de classes. Tem uma tarefa
específica, particular, que é a luta pela terra, organizar os trabalhadores do campo. E
caracteriza bem esses trabalhadores: o pequeno arrendatário, meeiro, boia-fria, o diarista de
lavoura, o camponês, etc. Então o movimento vai em busca disso, você tem uma situação em
que o ponto mais alto do êxodo rural é o final da década de 60. O movimento nasce em 1984.
A distância aí é muito pouca. Então você tem um público na cidade que veio...
De onde vêm os trabalhadores da base do movimento? Eles são aqueles expulsos da
terra, que vêm construir e edificar as cidades, adquire nessa forma de construção uma nova
cultura, vamos dizer assim, urbana, então ele se mistura. É um movimento subjetivo
interessante porque ele mistura dois pontos dessa formação social do Brasil. Ele traz algumas
coisas dessa história passada do campo, ele vem ainda com o sonho de voltar. As condições
forçam, a realidade da sociedade, essas tensões para a formação do capitalismo no Brasil
impõem para essas pessoas como única saída ir para esse trabalho externo, mas ela vai com a
cabeça ainda olhando para trás, “fica a saudade da minha terra”. Então você vê isso na
expressão cultural, as músicas que a gente ouvia. (…) É sempre aquela história do campo, a
saudade do campo, a volta ao campo. Então essa coisa do campo estava presente na
expressão cultural, empobrecida, vamos dizer assim, porque a música sertaneja, mesmo essa
raiz, ela é uma expressão empobrecida. Mas ela tem poesia, pelo conjunto de palavras que as
pessoas têm para poder aprimorar, produzir sua expressão, mas mesmo com a ausência de
uma elaboração maior, tem músicas que retratam bem essa coisa do campo, da vida no
campo, dessa cultura. Então o trabalho de base estava muito voltado para isso. (Entrevistado
B)
(...)
– [A música] “Caboclo na Cidade” expressa bem isso... “Seu moço eu já fui roceiro no
triângulo mineiro onde eu tinha meu cantinho, eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha
patroa e quatro barrigudinho. Tinha porco no chiqueiro e um cavalo bom arreado, quatorze
vaca leiteira, espingarda, cartucheira e um arrozal bom no banhado...” Aí ele termina dizendo
que foi morar na cidade e só foi desilusão e termina dizendo, “até mesmo a minha véia já tá
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Busco explicar as características dessa “rebelião” ao longo dos próximos capítulos, em especial no capítulo 4 quando
trato da experiência urbana do MST.
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mudando de ideia, só está usando minissaia e raspando a sobrancelha...” “Seu moço naquele
dia eu perdi minha família e a minha felicidade”. No dia em que ele vendeu o sítio.
(Entrevistado A)

Essa luta por emprego e uma “vida suportável”, ancorada em uma referência quase idílica da
“volta ao campo”, seria uma forma ativa de reação ao processo de dissolução social em curso,
repostas concretas à barbárie em seu desenrolar devastador. Um agir que se diferenciaria da
submersão nessa barbárie, uma resistência à dissolução desta forma social que permanece amparada
pelo braço penal do Estado e em políticas públicas de assistência, isto é, por formas de gestão,
violentas e pacíficas, da miséria social.
Antes de adentrarmos mais profundamente no campo da crítica aos rumos trilhados pelo
MST, atentemo-nos ao caráter de sua base social e em que estava imersa. Com relação a este
delicado tópico não pretendemos negar que o MST foi composto por uma massa de “expropriados”,
isto é, pequenos agricultores (que alguns preferem denominar anacronicamente como “camponeses”)
organizados em núcleos familiares que tentavam sobreviver em sua pequena propriedade ou através
das diversas formas de arrendamento da terra de outrem. O processo de modernização expulsou,
direta ou indiretamente, estes trabalhadores das terras de onde retiravam sua subsistência. Mas,
muitos que afluíram ao movimento, principalmente na década de 1990 e na região sudeste, tinham
deixado o campo já há algum tempo e estavam alocados precariamente nas periferias das grandes
cidades. Este processo foi inclusive reconhecido em certo momento pelo MST, que apontava para a
Reforma Agrária como uma saída para os problemas urbanos, através do que foi denominado como
“recampenisação”. Esta seria uma tentativa de recriar o campesinato através da luta pela reforma
agrária, o que possibilitaria que os trabalhadores migrantes que então viviam nas periferias urbanas
retornassem ao meio rural e à atividade agropecuária familiar.
O direcionamento de militantes sem terra às periferias urbanas para trazer um contingente de
trabalhadores migrantes de volta ao campo foi mais intenso em fins dos anos 1990 e início dos 2000.
Esse processo, que apresentamos em detalhe no quarto capítulo, deu origem, não sem rupturas e
conflitos, ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Soma-se a isso a constituição no
interior do MST do projeto das “Comunas da Terra”, que seriam assentamentos situados próximos às
cidades, viabilizando a adesão das massas urbanas à luta pela terra devido ao curto deslocamento. Aí
também havia o intuito de facilitar a manutenção de laços sociais e políticos com os centros urbanos.
Neste projeto se denota o tipo de base social que passou a compor as fileiras desse movimento social:
Um dos elementos mais importantes dessa proposta, é que esse projeto visa incluir
segmentos da população marginal das cidades, o que significa que não engloba apenas
camponeses expropriados da terra, mas também pessoas que não necessariamente têm uma
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história recente diretamente ligada ao campo. Compõem esses assentamentos e
acampamentos camponeses que tiveram que deixar o campo, bóias-frias que foram às
cidades em busca de melhores oportunidades, ex-presidiários, ex-prostitutas, moradores de
albergues, desempregados e subempregados. Em suma, o proletariado expropriado que, em
grande parte dos casos, não deixou de ser o camponês expropriado. Isto porque esse
proletariado é, em grande parte dos casos, o camponês que migrou para as cidades, mas que
mantém o vínculo com o campo através de relações familiares e através de sua própria
história. (GOLDFARB, 2006: 6154)

Essa composição híbrida da base social do MST é alvo de extenuantes debates sobre a validez
ou não do campesinato como sua base social principal, seja por ser supostamente majoritária ou mais
representativa. Entendemos estas polêmicas em torno da composição camponesa, proletária rural ou
urbana, como vazias de sentido, pois não é necessário reconhecer uma ou outra base social com um
conjunto único, modelar e supostamente “puro” de características, mas sim compreender sua
hibridez, que reflete tanto a diversidade regional do país quanto sua heterogeneidade econômica,
marca genética das nações periféricas que nascem em termos industriais durante a crise mundial.
Um desafio que se apresentou ao MST dos anos 2000 foi compreender a metamorfose que o
constituía. Em sua origem não estaria apenas a expulsão do trabalhador do campo que ainda marcou
o início do movimento em meados dos anos 1980, mas também a dissolução irreversível das
fronteiras entre o rural e o urbano, o que se expressou concretamente na articulação entre agricultura
e indústria e suas consequências para os trabalhadores na década seguinte. Consequentemente, agir
em todos os espaços sociais, no campo e na cidade, seria questão de “vida ou morte” à organização,
em especial a partir desse período. Entretanto, esta não parece ter sido a intenção de parte da direção
do movimento, que insistia na reafirmação da composição camponesa da organização. Os anos 1990
carregam a marca de uma crise considerável no interior do movimento, pois sua base empobrecida
estritamente rural estava, ainda que precariamente, se urbanizando, esvaziando o campo e inchando
as favelas. O deslocamento da militância aos centros urbanos se apresentou, a nosso ver, como
necessidade vital para a continuidade do movimento, principalmente na altamente urbanizada região
Sudeste. Em outro trecho das entrevistas anteriormente citadas podemos observar as contradições
que se apresentaram no interior do MST devido à transformação de sua base social:
Acho que em algum momento nesse período, há a conjugação desses dois fenômenos: você
tem o ápice do êxodo de um lado e de outro lado tem razoavelmente uma crise. A gente
retratou isso quando eu falei mais ou menos de casa, que em um determinado momento tinha
muita gente desempregada, éramos os autônomos lá, segurávamos a onda da casa, mas no
bairro onde a gente morava tinha muita gente desempregada. Isso era uma coisa
generalizada. Então o movimento, no trabalho de base, consegue arregimentar essas pessoas,
mas as condições materiais para isso é fundamentalmente a ausência de possibilidades na
cidade. É o cara que sai do campo tensionado por essa ausência, vai para a cidade com uma
expectativa, chega na cidade e se frustra. A volta ao campo aqui é quase uma imposição da
realidade, ou é uma imposição da realidade.
(…) A gente vai se ruralizando de alguma forma por uma certa imposição, porque é uma
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forma de se expressar, é uma forma de se apresentar. Eu lembro que o trabalho de base tinha
até uma farda de militante, uma bota, uma calça jeans, uma camisa xadrez e se possível um
chapéu de palha na cabeça, e um feixe de mandioca debaixo do braço para dizer, “tá aqui ó”.
Então essa chegada desse novo sujeito ou desse sujeito transformado vai ter resistência num
primeiro momento e vai ter sobre ele uma tensão muito grande para ele eliminar essa outra
metade e se reconstituir como tal. (Entrevistado B)

Em quais condições esse “homem do campo”, de bota, calça jeans, camisa xadrez, chapéu de
palha e apreciador da “moda de viola” subsiste? Poderíamos encontrar exemplos contundentes que
divergem diametralmente, negando ou reafirmando este sujeito, a partir de estudos de caso das mais
diversas regiões do país. Afinal, a heterogeneidade tornou-se marca indelével da estrutura econômica
periférica, nas suas formas urbana e rural, sendo que cada polo é constituinte de nossa experiência
capitalista sistêmica, integrada ao mercado mundial. A hibridez da formação nacional produziu tanto
o pequeno produtor rural (colono, arrendatário, posseiro) que vive em regiões ermas, distantes da
realidade urbana, quanto aquele que produz de forma plenamente integrada e subordinada ao
complexo agroindustrial.
Fato é que a produção rural está amplamente ancorada no agronegócio, que tem sido um dos
principais sustentáculos da economia nacional. E é esse processo de modernização do campo que
expulsou massas de trabalhadores de suas terras, levando uma parte considerável a se direcionar para
as periferias urbanas. Parte dessa massa desalojada, espoliada, expulsa da terra, compôs a base social
do movimento sem terra. Sob pressão permanente pela sobrevivência econômica e pela violência
estatal contra as formas ilegais de subsistência, muitos destes trabalhadores viram nos movimentos
sociais uma possibilidade de conquista de bens mínimos para uma vida digna.
O que pretendemos demonstrar é que, ainda que pudéssemos reconhecer essa base social
como legitimamente camponesa, ou novamente colocada na condição de camponesa devido ao seu
retorno ao campo, a submissão da produção ao mercado, a matriz produtiva imposta pelos padrões
tecnológicos do agronegócio e a universalização das relações monetárias como mediação para
satisfação de necessidades são momentos incontornáveis. Esta é a condição atual dos pequenos
produtores, sejam estes antigos posseiros, pequenos proprietários, arrendatários, ou assentados de
reforma agrária.
A pluralidade de relações de trabalho é a marca destes trabalhadores que vivem no campo
após o processo de modernização retardatária. Esse processo é descrito habilmente por Ana Carolina
Gonçalves (2015) em sua tese sobre o Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Essa região foi em geral
analisada pelos pesquisadores do tema como um dos locais que teria como marca a continuidade da
existência de um campesinato, que não haveria se dissolvido com o processo de migração e
progressiva proletarização da força de trabalho rural. Entretanto, ao problematizar as condições de
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vida e trabalho de parte representativa dessa população, Gonçalves não encontra de fato um
campesinato estrito senso, mas relações que não podem ser definidas a partir de um modelo ou uma
definição convencional presente na maioria dos aportes teóricos clássicos e amplamente
reconhecidos sobre questão agrária. Esta condição multifacetada e de difícil definição dessa
população seria parte dos “desdobramentos contemporâneos do processo contraditório do
desenvolvimento capitalista”.
Os casos analisados por Gonçalves apresentam situações em que os trabalhadores conseguem
manter suas terras em áreas de fronteira agrícola, após as melhores áreas terem sido garantidas aos
fazendeiros e às transnacionais do agronegócio, mas isso não é suficiente para garantir a subsistência
dessas famílias. Assim, muitos se submetem a migrações sazonais no corte de cana em São Paulo e
no Rio de Janeiro, outros vendem sua força de trabalho para as grandes empresas agrícolas ou para as
fazendas da região, alguns se mantêm através do arrendamento de parte de suas terras para o
agrobusiness, no caso para a produção de eucaliptos, e em especial os mais jovens acabam migrando
definitivamente para trabalhar nas grandes cidades. Haveria também uma parcela de trabalhadores
que sobrevivia com o auxílio de precários subsídios estatais para a produção agrícola como fomentos
e programas de distribuição de alimentos, combinados com programas assistenciais como o Bolsa
Família ou mesmo com a renda proveniente de aposentadorias de membros mais idosos da família.
Em nenhum caso identifica-se uma autonomia dessa “economia camponesa” em relação à “economia
capitalista”. A homogeneização imposta pelas relações capitalistas de trabalho teria de ser
problematizada ao se reconhecer um processo de diferenciação na forma de reprodução camponesa
de subsistência, de modo a conformar uma totalidade contraditória e fragmentária.
Uma característica marcante identificada pela autora é a ausência de autonomia do pequeno
produtor, ainda que não exista a dominação personificada na figura do fazendeiro, como se dava
antigamente com a relação de colonato na região do Jequitinhonha. Agora existiriam outras formas
de dominação fundadas na relação “tautológica, abstrata e fetichista” que fundamenta a reprodução
da sociedade capitalista. Ainda que esta região não se encontre nos grandes centros produtores de
valor, chegou-se a tal ponto de homogeneização que todas as relações estão fadadas à mediação
monetária.
O processo de modernização figurava para o lavrador expresso num conjunto de novas
mercadorias necessárias à reprodução familiar. Modernizaram-se as coisas: o consumo de
roupas industrializadas suplantou a antiga produção doméstica de trajes de algodão, materiais
escolares despontavam como necessidade antes inexistente.
(…) O consumo de industrializados evidenciaria notadamente a imposição hegemônica
daquela forma de produção de mercadorias autonomizada, posto ser produzido por ela. Mais
que mera premência de dinheiro para assegurar a realização das novas necessidades
emergidas, o que parecia, assim, fundamentar aquele imperativo de fazer “diárias” ou migrar
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era o exercício da dupla liberdade como alternativa exclusiva de reprodução social.
(…) Ante o imperativo de assegurar sua sobrevivência e de sua família necessariamente por
meio da realização de mercadorias, sobretudo sua força de trabalho, cuja propriedade ele
personifica, o lavrador tem que empregar dinheiro como única possibilidade para reunir os
meios de vida que dele se encontram separados. Ou seja, sua reprodução passa,
forçosamente, pelo consumo de mercadorias das quais a necessidade tanto faz se é originada
a partir do estômago ou da fantasia. Não é, portanto, o consumo, em si mesmo, daquelas
novas necessidades que mobiliza o trabalho do lavrador: que sua sobrevivência e de sua
família tenha obrigatoriamente que passar por ele apenas revela a autonomização e a
mediação da mercadoria que a totaliza como os fundamentos da reprodução social. (idem:
610-611)

Para além de sua necessária participação no âmbito do comércio, esses momentos da troca de
equivalentes intermediada por relações monetizadas compõem uma totalidade de generalização de
relações fetichizadas abarcando a subsunção de toda a reprodução familiar ao capital. Portanto,
Gonçalves observou a submissão a diversos mecanismos hegemônicos de produção de valor
dirigidos pelo grande capital e viabilizados pelo Estado que levaram essas famílias a condições muito
precárias de subsistência. Desde a necessidade de consumir no mercado, passando pela necessidade
de produzir alimentos para seu próprio sustento, até a enorme dificuldade de se manter na terra.
Gonçalves chama a atenção para o fato de que a “reprodução camponesa”, independente das
condições em que se dá, nada mais é que um momento da reprodução capitalista, questão
fundamental para pensarmos adiante a situação dos que conquistam a terra por meio da luta por
Reforma Agrária.
Por fim, Gonçalves indica que essas transformações do Jeuqitinhonha não seriam fruto de
falta de modernização da região ou falta de recursos para integração ao processo modernizador. A
reprodução destas famílias precarizadas, marcadas pela diferenciação de suas relações de trabalho e
pela expropriação permanente de seus meios de subsistência (a terra, a produção, a força de trabalho)
é momento da reprodução do capital. Em síntese: “Ao que parece, nem se homogeneizariam
definitivamente relações tipicamente capitalistas de produção, nem o desenvolvimento capitalista,
por assim dizer, maduro, passaria a prescindir daqueles mecanismos, como vimos, identificados por
Harvey (2004) como ‘acumulação por espoliação’”. No caso, esse setor da classe trabalhadora
carregado de hibridez e permeado de contradições envolvendo a mobilidade do trabalho, a
dependência do Estado, as diversas formas de subordinação ao mercado e a produção hegemonizada
pelo agronegócio seriam formas de reprodução do capital e comporiam seu processo de
desenvolvimento de forma indissociada.
Imediatamente, trata-se sobretudo de reforçarmos a perspectiva de acordo com a qual
consideramos as atuais condições de reprodução do campesinato momento da atual
reprodução do capital nacionalmente estabelecida. Consequentemente, o campesinato
“restante” que teria resistido ao processo expropriatório investigado, assim como aquele que
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logrou “recriar” a sua condição camponesa, não pode ser tomado como uma totalidade
supostamente independente ou apartada, sendo necessário criticar, como buscamos proceder
ao longo da nossa problematização, a forma de mediação com base na qual a reprodução do
mesmo se estabelece como momento daquela totalidade fragmentária conformada pela
reprodução capitalista. (idem: 652)

Assim, ocorreu um processo homogeneizador no que tange aos meios de produção
dominantes altamente tecnificados, que exigem altas somas de investimentos privados e subsídios
estatais, ao mesmo tempo em que se dá um processo de diferenciação das relações de produção e das
formas de reprodução dos trabalhadores do campo, expulsos de suas terras ou não. Daí emergiram
incontáveis contradições e conflitos que deram origem a um movimento de luta pela terra em um
momento em que o grande capital viabilizou a modernização do campo brasileiro. Nesse sentido, é
interessante pensar a espoliação não apenas como expropriação direta das terras, mas também como
espoliação do trabalhador que necessita combinar diferentes formas de subsistência, ainda que isso
acarrete no permanente risco de perda da pequena propriedade.
A despeito das forças conservadoras presentes na sociedade brasileira, a constituição do
complexo agroindustrial e sua expansão nos anos subsequentes é um dos obstáculos mais prementes
à luta pela reforma agrária. Uma quantidade enorme de áreas é agora amplamente produtiva
mediante aplicação de um alto grau de investimento tecnológico. A figura do latifundiário
improdutivo foi substituída pela do agroempresário exportador produtor de toneladas de
commodities. Mesmo com inúmeros questionamentos quanto o tipo de produção realizada pelo
agronegócio e suas perversas consequências (a utilização de agrotóxicos, a transgenia, a
monocultura, a degradação ambiental, a expulsão de comunidades tradicionais), este sustenta-se a
partir de sua altíssima produtividade e seu potencial exportador. Estes alavancaram a economia
brasileira nos anos 2000 e caíram nas graças da opinião pública e dos órgãos estatais, geridos ano
longo de década e meia por setores da esquerda partidária.
O desenvolvimento do campo ocorreu sem a reclamada reforma agrária distributivista. A tal
reforma agrária clássica, defendida ao longo das décadas passadas por todas as forças minimamente
progressistas, dos desenvolvimentistas da CEPAL aos comunistas do PCB, foi derrotada como
projeto histórico, seja como realização da nação, seja como etapa necessária rumo ao socialismo.
Podemos ainda sublimar estas questões que travam a luta pela terra e defender que a Reforma
Agrária é necessária por termos uma população pobre, apinhada nos centros urbanos e que deseja
voltar ao campo, ao mesmo tempo em que existem terras sobrantes, inclusive terras públicas, que
poderiam ser destinadas à pequena produção agroecológica, produzindo alimentos saudáveis para os
trabalhadores brasileiros. Entretanto, nesse âmbito chegamos a um novo impasse: a reprodução dos
pequenos agricultores está amplamente subordinada à cadeia produtiva que detalhadamente
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descrevemos no tópico anterior.
A subordinação se dá nos três níveis da cadeia produtiva. Primeiramente esse produtor não
possui condições de investir nos insumos agrícolas necessários à produção: de sementes a tratores.
Com ou sem uma cultura agroecológica é necessário um apoio técnico para garantir a viabilidade da
produção de algumas culturas em determinadas regiões. E, por fim, a produção precisa ser escoada
em um mercado dominado pelos conglomerados comerciais. Nesse contexto, o pequeno produtor se
encontra em uma condição de dependência de créditos, estruturas e projetos públicos (ou mesmo
privados) para viabilizar sua produção.
Veiga (1991) questionava já no início da década de 1990 se faria sentido ainda a manutenção
de uma luta pela reforma agrária, levantando alguns destes limites enfrentados pela pequena
produção. Segundo o autor, haveria pressão para a sobrevivência do pequeno agricultor, sempre
estrangulada, seja pela queda de preços dos produtos, seja pelo aumento do preço da terra. A única
saída seria uma ampla intervenção do Estado que visasse o fortalecimento da agricultura familiar.
Porém, além da dependência política desses setores das inciativas estatais há um processo de
endividamento do pequeno agricultor a partir da política de créditos
Os assentamentos de reforma agrária passaram assim a ser dirigidos pela forma de produção
dominante, portanto pelas leis da integração capitalista. A viabilidade econômica passou a dirigir o
sentido da luta social.
Quanto mais aumenta a penúria no assentamento, mais cresce a dependência. Superar esta
contradição implica ultrapassar a luta pela sobrevivência e inclusão no capitalismo apenas.
Nesta luta pela sobrevivência na terra conquistada, a margem de escolha se estreita e, quanto
mais desfavorável é a correlação de forças, mais são privilegiados os objetivos imediatos.
Em estreita correspondência com a transformação do lote em uma espécie de propriedade
privada. A prioridade conferida objetivamente à viabilidade econômica dos assentamentos
contribui para que haja um refluxo das lutas. (MACHADO & GONÇALVES, 2007:16)

Todas as formas produtivas rurais passaram a estar subordinadas a uma lógica de produção
ancorada em altos níveis tecnológicos e organizacionais de investimento, atrelada à dinâmica do
mercado. Os assentados se tornaram um elo fraco, precariamente anexo à cadeia produtiva, que
subordina todas as formas de trabalho no campo.
Na medida em que as velhas formas tradicionais fundadas no latifúndio são mecanismos de
exploração que continuam a ser utilizados conforme os interesses do mercado internacional de
commodities, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, a avançada integração entre indústria e
agricultura no Sul e no Sudeste produziu novas formas de controle e subordinação dos pequenos
produtores familiares às agroindústrias processadoras e cooperativas de médio e grande porte. Isto
ocorreu na medida em que são submetidos aos preços de mercado e ao nível técnico da agroindústria,
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o que leva a uma enorme dificuldade desse produtor manter sua subsistência apenas a partir de sua
produção. (FARIAS, 2014)
Nos anos 1990 e 2000 observamos as quedas absoluta e relativa das ocupações agrícolas,
principalmente de empregos temporários, o que se deu devido à progressiva mecanização da
colheita. Em São Paulo, entre os anos 1990 e 1999 as ocupações no campo teriam uma queda de 23%
e os trabalhos temporários reduziriam 36%. Nos anos 2000, essa queda progressiva se mantém em
ambos os casos. (CAMARGO, 2007 apud FARIAS, 2014) O tipo de trabalho também se altera
profundamente na medida em que os trabalhadores passam a se dedicar a novas atividades, deixando
de se dedicar aquelas de grande desgaste físico para ocupar ofícios que exigem certa qualificação
técnica, em geral para operação de maquinário.
Com a mecanização crescente da colheita da cana, do café, do algodão, do milho, da soja,
etc., uma parcela de assalariados do campo vem atuando como apêndices de máquinas
agrícolas, redefinindo-se e recriando-se enquanto sujeitos a partir de novas atividades e
exigências. Nesse sentido, na medida em que a onda de incorporação de progresso técnico à
agricultura nas décadas de 1990 e 2000 aponta para o aprofundamento no campo da
subordinação real do trabalho ao capital, ela também aponta para a transformação da
morfologia da classe trabalhadora rural, com as figuras dos motoristas, tratoristas e
operadores de colheitadeiras assumindo novas dimensões econômicas e políticas. (FARIAS,
2014: 55-56)

Neste sentido, amplia-se ainda o leque de tipos de trabalho no meio rural. Se antes já havia os
mais diferentes tipos de parceiros, os pequenos proprietários, os assalariados rurais permanentes e os
assalariados temporários, também conhecidos como trabalhadores sazonais, agora podemos incluir
todos os trabalhadores inseridos nesse processo produtivo a partir da mecanização e da agroindústria,
em relação direta ou indireta com este processo a que inevitavelmente se subordina. Farias (2014)
identifica alguns destes novos segmentos: pequenos e médios produtores de matérias primas às
agroindústrias, pequenos proprietários migrantes, assalariados rurais manuais, operadores de
máquinas agrícolas, trabalhadores de chão de fábrica, entre outros. Segundo o autor, todos esses tipos
de trabalhadores estariam “unidos pelo fato de que têm seu sobretrabalho extraído pelo capital
agroindustrial, por uma única empresa ou por um conjunto muito restrito delas”, ainda que guardem
diferenças entre si, tanto sociais quanto políticas.
Apesar de suas especificidades, chegamos à conclusão de que todos os setores dos
trabalhadores rurais foram em alguma medida expropriados de seus meios de subsistência, seja
através da expulsão direta da terra, seja através da submissão à estrutura produtiva, portanto ao ritmo
e tipo de trabalho realizado, em suma, ao modelo agroindustrial marcado por uma “dinâmica fabril”.
E é claro que essas transformações produziram consequências para as lutas do campo: “Ao
mecanizar a lavoura e automatizar a agroindústria, o capital agroindustrial criou novas segmentações
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e clivagens entre diferentes frações da classe trabalhadora a ele subordinada, colocando em xeque a
força política expressa no ascenso de lutas na década anterior.” (FARIAS, 2014:53)
Além de produzir tais clivagens na classe trabalhadora rural, essas transformações
contribuíram para a continuidade e mesmo intensificação da precarização e a remuneração abaixo
dos níveis de subsistência mínima do trabalho rural. Segundo Kageyama, dos trabalhadores que
residem no campo, 75% sobrevivem de ocupações não agrícolas, sendo que a maioria seria de baixa
remuneração, qualificação e escolaridade. É necessário desmitificarmos a relação entre o rural e a
agricultura, termos equivocadamente utilizados como sinônimos em um contexto em que o espaço
rural estaria passando por uma tendencial “desagrarização”.
Apesar desse continuum entre urbano e rural, segundo Graziano (1997) não haveria um
desaparecimento completo do mundo rural, mas uma transformação enorme desse espaço em relação
ao que foi nas décadas anteriores. Essa nova configuração o autor denominou de “novo rural
brasileiro”, e seria caracterizada pela agropecuária moderna, a proliferação de atividades não
agrícolas e o surgimento de ‘novas’ atividades agrícolas. Entretanto, essa urbanização do rural não
levaria necessariamente a uma melhoria nas condições de vida da população que reside no campo. E
devido a essas dificuldades, os residentes no campo, inclusive pequenos proprietários que não
conseguem subsistir com a produção agrícola, passariam a arrumar empregos nas cidades próximas
ou em atividades não agrícolas no espaço rural. Em síntese, muitos desempregados do mundo rural
passariam a procurar emprego nas cidades sem abandonar seu domicílio de origem. Segundo
Graziano (1997:11), mais de 40% da população economicamente ativa residente no meio rural da
região Sudeste estaria ocupada em atividades não agrícolas, em especial em “serviços pessoais e
agroindustriais”, mas também na indústria de transformação, no comércio e nos serviços auxiliares à
produção e públicos.
Nos anos 1990 as atividades agropecuárias, urbanas ou rurais, eram as de menor remuneração
no país, o que trouxe a necessidade do que Graziano denomina “pluriatividade não agrícola” para
complemento de renda. Um dos sinais da proliferação desse tipo de ocupação seria o fato de que na
primeira metade dos anos 1990 o número de trabalhadores agrícolas diminuiu ao mesmo tempo em
que o de trabalhadores rurais aumentou. O que ocorreria justamente devido à expansão das
atividades não agrícolas no campo, o que garantiu certa estabilização da PEA rural nos anos 1990 e
demarcou um estancamento do êxodo rural.
Essa classe trabalhadora híbrida vive no campo, podendo dedicar parte de seu tempo à
produção agrícola de subsistência, mas que está disponível para realizar qualquer espécie de
ocupação, seja esta do setor primário (agropecuária), secundário (indústria) ou terciário (serviços e
comércio). Sua condição de vida define-se a partir de um alto grau de precariedade, conformando
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como regra a dupla, ou tripla, jornada de trabalho. Na já citada tese de Gonçalves (2015) sobre o
Vale do Jequitinhonha observa-se variados tipos de trabalho, com uma maior incidência na
construção civil e no setor terciário.
Ao longo de nossa pesquisa, nos apontamentos realizados por lavradores sobre a trajetória de
seus filhos, parentes em geral, vizinhos e moradores das comunidades, vimos figurar
migrações para o trabalho no comércio de alimentos, como redes de supermercados,
distribuidoras, cantinas escolares e outros estabelecimentos varejistas; para o trabalho em
salões de beleza e centros de tratamento corporal, nos quais sobretudo as mulheres trabalham
como cabeleireiras, manicures, depiladoras, massagistas, terapeutas alternativas, etc.; para o
trabalho como motoristas de ônibus urbanos, de viagem, taxis e afins; para o trabalho na
segurança, como porteiros, funcionários de carros fortes e de firmas de segurança privada.
As empresas terceirizadas empregam também inúmeras faxineiras. Entre os vendedores,
sobretudo ambulantes, autônomos ou arregimentados por “gatos” que centralizam a
distribuição dos produtos comercializados e até mesmo das máquinas de cartão amiúde
empregadas, destacam-se “mandioqueiros”, “camelôs” de redes, colchas e outros artigos
produzidos em tecelagens domésticas e aqueles que trabalham nas praias especialmente
durante o verão. Tomamos parte ainda de migrantes que trabalham em companhias
prestadoras de serviço, realizando o isolamento tanto térmico como acústico de usinas
canavieiras. Qualquer listagem, por extensa que fosse, seria insuficiente para abranger as
numerosas alternativas de trabalho mobilizadas em torno do comércio e da prestação de
serviços. (GONÇALVES, 2015:636)

A partir dessas atividades multifacetadas, plurais, híbridas, se constitui uma força de trabalho
com uma cultura que combina elementos rurais e urbanos. O espaço rural também passa a vivenciar
uma série de problemas e contradições antes presentes apenas nos centros urbanos, problemas estes
que fizeram com que muitos originalmente saíssem das periferias das cidades e retornar ao campo.
Relações violentas e ilegais envolvendo tráfico de drogas, furtos, roubos e homicídios passaram a
ocorrer no campo, constituindo-se, em algumas regiões, como “periferias rurais”.
Dessa forma, também as relações de trabalho se tornam mais fluidas. Isso se expressa na
utilização dos métodos de produção capitalistas altamente elaborados tecnicamente e da integração
entre indústria e agricultura através dos CAIs, mas também devido à conformação de um mercado de
trabalho que serve tanto ao meio rural quanto ao urbano. Nas palavras de Graziano da Silva (1981:4):
“Esse processo de industrialização na agricultura leva à formação de um mercado de trabalho
urbano-rural, ou seja, na formação de um exército industrial de reserva, do qual se abastecerão os
capitalistas da cidade e do campo, completando assim o processo de reunificação destes setores.” O
campo passa a vivenciar as mudanças tecnocientíficas já em curso no setor industrial e urbano,
marcado pela expulsão da força de trabalho e do incremento tecnológico pós anos 1970. As
transformações no tipo de mercado de trabalho e de trabalhador que aí encontramos são também
decorrência desse processo.
Demistifica-se assim qualquer expectativa de constituição de um “sujeito camponês” ou um
“sujeito agrário” com características e/ou necessidades que o imputassem a potência de substituição
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do proletariado como sujeito revolucionário por excelência. Como vimos ao longo deste capítulo, na
verdade, substituindo ou não o “velho sujeito”, a esperança de constituição de um “novo sujeito
coletivo” não vai além de um voluntarioso otimismo “fora de lugar”. Os inúmeros constrangimentos
impostos pelo avanço do capital no campo e nas consequentes tranformações nas relações sociais
constrangem esta base social, rural e urbana, antes e depois da conquista da terra, à integração à
ordem capitalista. Independentemente do desejo ou da consciência de acampados e assentados, de
jovens ou experientes militantes, a lógica fetichista ocorre “às costas” desses indivíduos e
agrupamentos, carregando-os a um progressivo apassivamento, à incorporação à ordem e sua
respectiva gestão. Como veremos adiante, esse processo não ocorre de forma linear ou unívoca,
permeado de elementos relevantes como pistas do tempo em que estamos e do lugar que ocupamos
hoje como esquerda crítica.
A mescla rural/urbano caracteriza esse trabalhador, que passou a ser o principal segmento a
compor as fileiras do MST, causou uma enorme tensão no interior da organização. Identificamos
nesta cisão interna distintas compreensões quanto aos desejáveis “sujeitos”, urbanos ou rurais, a
compor a organização. Os diferentes projetos em divergência no interior do movimento disputavam
o que nas palavras de um ex-integrante do MST foi travado como uma “luta subterrânea”:
Na minha avaliação, entre essa formação e o processo do trabalho de base, quando vai
se atualizando, no próprio trabalho de base já vai se verificando uma mudança, acho que em
São Paulo isso era muito mais visível. Esse cara sai do campo, tem a cabeça virada para trás,
mas ele começa como se já estivesse posicionando a cabeça mais ou menos no meio,
entende? Ele começa a construir aqui também uma identidade.
Ele é um cara dividido, eu acho que é um sujeito dividido entre o campo e a cidade.
Na verdade essa dissociação já estava acontecendo e a gente demorou a perceber e esse
sujeito do trabalho de base foi se transformando. O momento na verdade acho que era para a
gente retomar aquele ponto de partida e aí refazer o sujeito, reconstituir então quais
transformações que aconteceram com o sujeito do trabalho de base, tá certo? O movimento
vai fazer o contrário. Quando esse sujeito vai cindindo, com duas perspectivas que para ele é
uma só, a gente fala cindindo, mas é o ser. Esse ser, por parte do movimento, começa a ser
combatido, porque a cultura defendida pelo movimento é a cultura do homem do campo.
Então o discurso da recampenização não é aberto, ele é travado em uma luta subterrânea.
(Entrevistado B)

O trabalhador urbano que adentra as fileiras do movimento foi identificado com um “projeto
classista insurrecional” no interior da organização, que criticava a limitação à luta pela terra estrito
senso, e que apontava para a necessidade de uma conexão entre o campo e a cidade. Em fins da
década de 1990 a maior parte das direções regionais e da direção estadual do Estado de São Paulo
apoiavam esta concepção, chamando atenção para o caráter híbrido de sua base e se dirigindo aos
centro urbanos, não apenas para levar trabalhadores pra luta pela terra, mas também para organizálos em enfrentamentos na cidade, em especial na luta por moradia. Esta concepção e os motivos de
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sua derrota no interior do MST é uma história “subterrânea” da organização, a qual apresentamos a
partir da análise de entrevistas no capítulo 4.
O campo de defesa da “base camponesa” como sujeito em luta pela Reforma Agrária
desembocou no que entendemos hoje como as linhas hegemônicas no interior do MST, a qual, a
partir da Reforma Agrária Popular passou a uma progressiva diminuição do número de
acampamentos e do foco no fortalecimento dos assentamentos regularizados por meio do
fortalecimento de cooperativas e agroindústrias, via parceria de muitas matizes. É este complexo
processo que detalhamos na seção seguinte.
d) Limites da práxis na trajetória histórica do MST: cooperativismo e parcerias
O que observamos na década de 2000 foi uma ampliação relativa da base assentada em
relação à base acampada do movimento. Além das características da ocupação do campo pelo capital
e seus (des)interesses, há um outro fator que viabilizou a conquista de novos assentamentos durante
os governos FHC na década de 1990: o alto grau de radicalidade do MST. A crise da agricultura
nesse período levou de fato à desvalorização da terra, porem, soma-se a isso a enorme pressão do
movimento como motivos que levaram esse governo a realizar muitos assentamentos. O número de
assentados aumentou, ainda que essa resposta tenha sido pontual, visando atenuar os conflitos mais
acirrados no campo, sem a implementação de nada que se assemelhasse a uma política permanente
de distribuição de terras. Lembrando que muitas vezes era interesse do grande proprietário que parte
de suas terras fossem expropriadas e destinadas à reforma agrária.
Com a alta das commodities e a chegada de Lula ao planalto em 2003, observamos o
bloqueio às novas desapropriações, o que aparentemente acarretou no abandono da tática de
ocupação de terras. Esse fato parece mais um elemento que influenciou para que o governo petista se
tornasse impassível quanto à realização de novos assentamentos. Vale refletirmos brevemente sobre
a relação entre a queda do número de novos assentamentos e a redução das ocupações de terra.
Em 2012 foram registradas 253 ocupações, enquanto em 1999, houve 856 ocupações 18. Em
2010 esse número é de apenas 184 ocupações. Segundo os dados da Ouvidoria Agrária Nacional o
número de ocupações de terra em 2013 seria o mais baixo dos últimos dez anos 19. Essa é a tese de
Eduardo Girardi, professor da Unesp de Presidente Prudente - SP e um dos pesquisadores que
produziram o Relatório Data Luta de 2012 em entrevista concedida à Rede Brasil Atual:

18

Dados do Relatório DataLuta, 2012.

19

Dados publicados em artigo Esvaziado por ações do governo, MST chega aos 30 anos, publicado no Jornal Estado de
São Paulo, em 20/01/2014.
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O baixo número de ocupações reflete no baixo número de novos assentamentos construídos
no país em 2012: apenas 117. De acordo com o Relatório Dataluta, o auge da destinação de
terras para a reforma agrária ocorreu em 2005, com 879 novos assentamentos. “Podemos
afirmar que a partir de então tem havido um decréscimo constante no número”, explica
Girardi. “O Estado faz assentamento mediante pressão dos movimentos sociais.”

Em entrevista concedida ao jornal Estado de São Paulo, João Pedro Stédile afirmou que nos
oito anos de governo Lula havia 200 mil famílias acampadas no país, sendo que esse número, em
2011, teria sido reduzido a 80 mil, sendo destas apenas 60 mil famílias organizadas pelo MST. Já o
número de assentados ligados ao MST em 2013, em distintas entrevistas com dirigentes do
movimento, varia entre 300 mil e 400 mil famílias. Temos, portanto, uma redução considerável do
número de famílias acampadas, enquanto que, ao longo das décadas de 1990 e 2000 se ampliou
consideravelmente o número de famílias assentadas, mesmo com a paralisação da Reforma Agrária
pelo governo petista após o ano de 2005.
Consideramos que há uma mudança das condições materiais, isto é, das necessidades da base
social que compõe o MST. É inegável que os assentamentos sofrem com inúmeras precariedades
estruturais e têm uma ampla pauta de demandas. E isso ganha inevitavelmente força interna à
organização devido a importância de responder às necessidades da sua base, enquanto que a
ocupação para conquista de novas terras tem sido cada vez mais relegada a segundo plano. Estas
opções políticas não são, portanto, fruto da decisão de uma direção descolada da base social, pelo
contrário, são uma resposta coerente com as suas necessidades. Problematizemos um pouco mais
essa questão a partir das respostas práticas que o movimento e o Estado tem dado às necessidades
das famílias assentadas, o que tem conformado o projeto da “Reforma Agrária Popular”.
Estas tentativas são de certa forma um reconhecimento e uma tentativa de resposta ao alto
nível de subordinação do produtor rural à estrutura produtiva hegemonizada pelo agronegócio. Uma
das históricas tentativas de galgar uma certa autonomia dessa estrutura tortuosa para a sobrevivência
do pequeno produtor foi a constituição de cooperativas rurais. No MST estas inciativas foram
elaboradas em seus primeiros Programas Agrários com forte inspiração no sistema cubano de
Cooperativas de Produção Agropecuária, as CPAs. Segundo Thomaz (2010) nesse modelo “terra,
trabalho e renda são administrados pelos próprios cooperados”. Seria uma tentativa de implementar
uma suposta forma “socialista” de produção, em curso em Cuba desde 1970, mas que, no caso
brasileiro, estaria condicionada a um país capitalista. Algumas tentativas de implementação desse
modelo no MST perpassaram os “Laboratórios Organizacionais”, coordenados por Clodomir de
Morais. Este pesquisador elaborou um método através do qual almejava desenvolver a consciência
do “camponês” para que este superasse a sua tendência individualista e se adequasse ao trabalho
coletivo, sendo este, segundo esta concepção, um dos passos fundamentais para alcançarmos o
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socialismo.
A cooperação era, e ainda parece ser, identificada como uma saída a essa fragilidade imposta
ao pequeno produtor pelo mercado, além de viabilizar o aporte de um maior volume de recursos
estatais que poderiam ser supostamente mais bem aproveitados em investimentos coletivos. De fato,
algumas dessas cooperativas impulsionaram o processo produtivo regional, como é o caso da Copava
(Cooperativa de Cooperação Agropecuária Vó Aparecida), cooperativa da região de Itapeva/Itaberá,
analisada por Thomaz (2010) em sua dissertação de mestrado.
Notemos, entretanto, que as cooperativas não se conformaram como uma forma produtiva
autônoma, externa ou independente da grande produção agroindustrial, mas sim como um modelo
agrícola complementar, e também subordinado, ao modelo dominante. Já no início dos anos 1980,
Coradini & Fredericq (1981) elaboraram uma interessante análise indicando justamente o
entrelaçamento das cooperativas com o agrobussiness que se desenvolvia a todo vapor. E apontam
que mesmo o alto grau de intervenção estatal se dava no sentido de possibilitar que as cooperativas
desenvolvessem sua matriz produtiva dentro de um padrão determinado pelo grande capital.
O controle da produção de insumos agrícolas em geral pelo grande capital externo e/ou
estatal, com um alto grau de oligopolização, é um dos responsáveis básicos pela estrita
dependência e entrelaçamento efetivo entre as cooperativas mais desenvolvidas
empresarialmente e a agroindústria em geral, visto que a produção agrícola em que se
apoiam essas cooperativas conta com uma altíssima participação de insumos modernos na
composição dos custos da produção agrícola. (CORADINI&FREDERICQ, 1981: 40)

Essa forma entrelaçada entre as cooperativas e o grande capital é decorrente de exigências do
padrão de acumulação, em um contexto de expulsão do trabalhador do campo. Seria, segundo os
autores, um processo de “seleção/exclusão” devido à imposição de uma matriz produtiva que absorve
uma força de trabalho cada vez menor quantitativamente e mais qualificada, e devido ao aumento do
preço da terra. Além desses constrangimentos a priori, a dependência do Estado tenderia a se
ampliar, pois a integração da pequena produção familiar, mesmo que cooperativada, seria inviável
sem o apoio estatal, seja via regulação de taxas de câmbio seja através de subsídios diretos. Em meio
a esses elementos, a cooperação estaria imersa em contradições que decorrem da necessidade de se
adaptar às exigências de um mercado que é liderado por corporações de capital altamente
concentrado, aderindo a uma forma empresarial, o que em geral acabaria por entrar em choque com a
ideologia cooperativista.
Coradini & Fredericq chegam a uma formulação que antecipa parcialmente uma das
conclusões dessa tese: através do cooperativismo agrícola o Estado atuaria no sentido de desenvolver
as forças produtivas e manter as tensões e conflitos sociais sob controle, isto é, se realiza apenas “no
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limite do politicamente viável para o padrão de acumulação e dominação pública”. Essa forma de
organização de pequena produção seria um instrumento imbuído de objetivos políticos e sociais
administradores da ordem, capazes de promover relativa “compatibilização e catalisação das tensões
sociais”, “um meio para pacificar um povo rebelde” viabilizando alianças de classe com os demais
agentes envolvidos na cadeia produtiva. Essa imbricação entre cooperativas, Estado e agroindústria
refletiria no âmbito político em uma “aliança de classes” conduzida pelo Estado, de modo que: “As
cooperativas passam a ser progressivamente identificadas com os aparelhos do Estado e/ou como um
componente a mais do complexo agroindustrial.” (idem:60)
Em artigo de Guerra (1991) a definição das cooperativas envolve necessariamente a premissa
de que as relações inter-cooperativados deve ser horizontal, democrática e participativa: “Os sócios
devem participar democraticamente da distribuição de excedentes e das decisões coletivas”. Todavia,
reafirma que esta forma associativa seria uma “empresa camponesa” por estar submetida, como
qualquer empresa, às normas de rentabilidade, de utilização racional dos recursos e de acumulação
com o objetivo de maximizar a capacidade produtiva e de emprego de força de trabalho. Guerra parte
de uma perspectiva otimista, pensando as cooperativas como algo temporário, momento em que
esses camponeses se apropriariam das técnicas e tecnologias necessárias para viabilizar a
modernização de sua produção:
As formas associativas de produção constituem verdadeiras escolas de administração, de
gestão empresarial e de aquisição de conhecimentos tecnológicos por parte dos sócios, aliás
em muitos casos foram pensadas para cumprir esse papel. Por isso seu caráter transitório. A
força cooperativa do trabalho, a otimização do uso do solo, a especialização e as vantagens
econômicas em escala, convertem as formas associativas de produção em fregueses ou
destinatários apropriados da tecnologia gerada pelos institutos de pesquisa agropecuárias nos
padrões dos países mais desenvolvidos, resultando desta maneira em um forte impulso para a
modernização capitalista da agricultura.” (GUERRA, 1991: 130)

Todavia, seria importante indicar que o autor parece estar se referindo às cooperativas que se
viabilizaram ou que receberam os incentivos para tal, chegando potencialmente a uma forma de
“cooperativismo empresarialmente desenvolvido”, que participaria do padrão de acumulação ainda
que como um “sócio-subordinado”.
No artigo “MST adere a estratégias capitalistas” publicado no portal online do IG em outubro
de 201320 são levantados, em tom elogioso, dados impressionantes sobre as cooperativas do MST.
Produções como suco de uva integral, leite e derivados e arroz orgânico embalado a vácuo levam à
cifra de 100 milhões por ano faturados por sete cooperativas do movimento sem terra: “um negócio e
20

Ver: Com agricultura familiar, MST adere a estratégias capitalistas, por Vasconcelos Quadros, IG São Paulo,
14/10/2013.

70

tanto para quem imagina que da ‘roça’ dos sem-terra só sai conflito.” Segundo a reportagem, esse
faturamento poderia classificar o MST como uma empresa de médio para grande porte segundo
critérios do BNDES.
Podemos questionar a legitimidade de um artigo como esse, produzido por um órgão da
grande mídia, o portal IG. Porém, o curioso é justamente vermos a possibilidade de se enaltecer o
MST hoje através das lentes de um capitalista empreendedor, o que se expressa no tom elogioso da
matéria. Nela se atesta também que o MST seria hoje o líder na destinação de alimentos para
merenda escolar após o sancionamento da lei que define que 30% desses alimentos devem provir da
agricultura familiar. O artigo chama atenção para os 10 milhões de hectares de terra e mais de 400
mil famílias ligadas ao movimento, com “uma produção com qualidade de fazer inveja” aos grandes
produtores rurais.
Além disso, podemos ver uma nova estratégia para a questão agrária que se encaixa
perfeitamente na nova concepção de “Reforma Agrária Popular”, difundida pelo movimento em seu
último congresso realizado no início de 2014. Uma síntese objetiva é elaborada pelo jornalista ao
identificar um coordenador da cooperativa como um “com terra” e agora “empreendedor rural”,
afirmando que “o MST está acoplando a sua estrutura de esquerdista os métodos e estratégias do
capitalismo de mercado” e esta seria a nova trincheira na luta contra seu arqui-inimigo, o
agronegócio.
Essas parcerias, segundo o militante [Altamir Bastos - MST/RS], permitem aos
assentados traçar metas de produção em escala e, seguindo estratégia de mercado,
conquistar no longo prazo quase o monopólio dos alimentos orgânicos, um mercado
tratado com certo desdém pelo agronegócio, mas um ponto de afirmação para o
MST. (Portal IG)

Entretanto, diferentemente dos exemplos “de sucesso” citados neste artigo, levantamos a
hipótese de que este processo teria também um caráter perverso no caso dos recursos destinados ao
desenvolvimento das cooperativas do MST, tanto financeiros quanto de orientação técnica, serem por
demais escassos, ou dirigidos para poucos assentamentos e agrupamentos de produtores, mediante a
enorme demanda. Ainda que esta “empresa” tenha um caráter comunitário e seus sócios sejam a
princípio “camponeses marginalizados” como afirma Guerra (1991), as contradições estão postas na
mesa, pois são esses os sujeitos que passam a se encarregar de “autogerir”, democrática e
coletivamente, os em geral parcos recursos que acessam, com o objetivo de se manterem ativos em
um mercado altamente competitivo.
Nesse sentido, ao buscar a ampliação de tais recursos e da quantidade de assentamentos
beneficiados, outras inciativas se deram por parte do movimento em conjunto com o Estado. Para
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garantir a distribuição da produção o artigo do IG cita um contrato com a prefeitura de São Paulo que
garantiria a distribuição de alimentos como arroz orgânico, arroz parbolizado e feijão. Esse fato é
parte de um panorama mais amplo de programas assistenciais do governo federal, destinados à
garantia da distribuição da produção dos assentamentos. Somado a um estreitamento das relações
com o INCRA através inclusive da entrada de alguns militantes como funcionários do órgão federal
durante os governos Lula e Dilma, foram implementados programas para a comercialização da
produção dos assentamentos como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que se tornou a
principal política de comercialização da agricultura familiar, e o Programa Nacional de Alimentação
Escolar. (SILVA, 2012)
Ainda que, na matéria do IG, o representante do MST ressalte a necessidade de se produzir
alimentos saudáveis e com qualidade, e que se oponha aos transgênicos do agronegócio, não se
dispensa a necessidade de se fortalecer os convênios com as prefeituras para que se viabilize
futuramente a entrada no mercado tradicional.
O crescimento nesse segmento [agroecológicos], segundo o militante, daria ao MST
musculatura para, mais à frente, com os pés no chão, entrar num embate com o agronegócio
pelas prateleiras dos grandes supermercados depois de uma frustrada tentativa de parceria
com o Grupo Pão de Açúcar. “Eles nos espremeram por todos os lados. Cobram até o espaço
em que o produto é colocado na prateleira”, queixa-se Altamir. “No ano passado o MST
colocou nas lojas do Pão de Açúcar da região Centro-Oeste arroz orgânico, mas o negócio
está se mostrando inviável. Embora chegue aos supermercados do grupo em Brasília a R$
3,20 o quilo e seja vendido ao dobro ao consumidor, a cooperativa gaúcha tinha de arcar com
todos os encargos e, assim mesmo, o produto ficava escondido, dificultando a estratégia de
marketing do MST, de se apresentar a classe média com um produto saudável e barato”.
(Portal IG)

Dentre as ações governamentais para o suposto desenvolvimento do capitalismo no campo,
este artigo traz aquela que representa um marco na relação entre movimento social e governo: as
parcerias com grandes empresas mediadas pelo governo federal. Aqui situamos o consórcio com o
Grupo Pão de Açúcar para comercialização de arroz orgânico21 realizado durante o Rio+20, uma
Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável realizada de 13 a 22 de junho de
2012, na cidade do Rio de Janeiro. Esta conferência foi amplamente criticada pelo MST durante a
Cúpula dos Povos22, evento realizado simultaneamente à Rio+20, no qual o movimento questionou a
“Revolução Verde” e o empreendedorismo sustentável das grandes empresas transnacionais.
No artigo MST S/A atesta-se a contradição da atuação do MST nestes eventos. Na Cúpula dos
21

Ver: Rio+20: Pão de Açúcar irá vender arroz sem agrotóxico do MST , UOL Notícias, Cotidiano, 20/06/2012.

22

“A Cúpula dos Povos foi um evento paralelo à Rio+20, organizado por entidades da sociedade civil e movimentos
sociais de vários países. O evento aconteceu entre os dias 15 e 23 de junho no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro,
com o objetivo de discutir as causas da crise socioambiental, apresentar soluções práticas e fortalecer movimentos sociais
do Brasil e do mundo.” Definição encontrada no site do Rio + 20.
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Povos o movimento criticou as corporações, atestando o grande fracasso da Rio+20, onde teriam
ocorrido retrocessos, segundo o MST, “agora materializados na proposta de economia verde, na
maquiagem verde do capital, que pretende mercantilizar a vida. 23” Porém, simultaneamente à
participação na Cúpula dos Povos, lideranças do MST foram à cúpula oficial da Rio+20 e
participaram do painel “Segurança e Soberania Alimentar”. Nesse encontro, em conjunto com
representantes do governo e diretores de uma multinacional, anunciou-se uma parceria entre o MST
e o Grupo Pão de Açúcar.
Essa transação comercial — em que a principal rede varejista [retalhista] do país comprou 15
toneladas de arroz orgânico da Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita, do
Rio Grande do Sul — foi anunciada como a maior já realizada entre o Movimento e um
mercado, sendo intermediada e tendo o apoio do programa Brasil Sem Miséria, do governo
federal. E, a crer na declaração do diretor de relações institucionais do grupo, Paulo
Pompílio, a intenção é que as negociações se ampliem, pois envolvem a preocupação com a
questão ambiental e social, claro, valorizando a “produção de alimentos sem agrotóxicos ou
defensivos”.
Milton Formazieri, da coordenação nacional do MST, justificou a transação dizendo: “Parece
contraditório, mas sentimos a necessidade de expor e divulgar mais sobre o movimento para
a classe média, mostrar que nossa produção é social e ambientalmente sustentável.”
(COLETIVO PASSA PALAVRA, 2013)24

Outro convênio significativo, também carregado das contradições que permearam a parceria
com o Grupo Pão de Açúcar, foi o estabelecido com a Fíbria, empresa recém-criada através de
financiamento do BNDES e fruto da fusão entre a Aracruz Celulose e a Votorantim, duas gigantes
internacionais da produção e exportação de celulose no mercado mundial. Esse convênio
intermediado pelo governo federal, o governo estadual da Bahia e com participação da ESALQ/USP,
garantiu uma área de dez mil hectares, antes propriedade da empresa, para um projeto de
assentamento de mil e duzentas famílias e criação de uma escola agroecológica florestal. Segundo os
porta-vozes da Fíbria: “Queremos ensinar aos jovens do MST como usar ciência e educação para
desarmar um antagonismo desnecessário25”. Em matéria no Valor Econômico:
“Muda-se a relação entre capital e trabalho”, analisa Paulo Kageyama, pesquisador da
ESALQ, da Universidade de São Paulo. (…) “É um marco no convívio do agronegócio com
a agricultura familiar”, afirma José Penido, presidente do conselho de administração da
empresa. A questão, diz ele, é de consciência, mas também de sobrevivência do negócio. “A
estratégia é superar antagonismos e encarar os problemas historicamente agudos no Sul da
Bahia”, ressalta o executivo. Ao seu lado, Márcio Matos, da direção nacional do MST,
garante: “Chegamos a um novo paradigma de negociação sobre passivos, diálogo que surgiu
a partir de relações conflituosas e se repetirá junto às demais empresas do setor.”26 (Grifo
nosso)
23
24

Documento oficial final da Via Campesina na Cúpula dos Povos.
“MST S.A.” (2ª Parte). Por Passa Palavra, 10/04/2013.
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Ideologia, engajamento e métricas são receita de empresas-referência em sustentabilidade, notícia de 02/12/2011.

26

Alianças inéditas, notícia do Valor Online publicado em 23/07/2012. A parceria também foi noticiada no site da Fíbria.
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Vale lembrarmos que em oito de março de 2006, duas mil mulheres ligadas à Via Campesina
e ao MST realizaram uma ação de denúncia em uma área da empresa Aracruz Celulose, que hoje se
tornou Fíbria. A ação de 2006 ocorreu em um centro de pesquisa da Aracruz sobre o manejo do
eucalipto, no município de Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul. Tal ação pretendia denunciar o
impacto do cultivo extensivo de monoculturas de eucalipto que, ao formar o “deserto verde”,
destruiria a biodiversidade, deterioraria o solo, secaria os rios e geraria poluição e contaminação
através das fábricas de celulose. Essa ação foi publicamente apoiada pela direção do MST no período
em questão como uma forma de luta legítima contra o agronegócio e foi considerada pela esquerda
radical como um marco nas formas de luta até então empreendidas contra esse setor. Cinco anos
depois, em 2011, temos essa parceria firmada entre MST e a herdeira da Aracruz, a Fíbria. É no
mínimo estranho que em poucos anos o inimigo, que continua a existir da forma como sempre se
apresentou, tenha se convertido em parceiro.
Infelizmente estes não são casos isolados e o fato de não ser uma prática explicitamente
generalizada não retira o peso de seu significado e a possibilidade de seu alcance futuro. Impossível
negar o impacto de um relato amistoso sobre o clima de comemoração na parceria com a Fíbria, que
foi expresso pelo correspondente do jornal Valor Econômico:
Foi um acontecimento histórico. O aroma da galinhada exalava na recepção aos convidados
no Assentamento Jaci Rocha, município do Prado (BA), quando chegaram as lideranças dos
dois lados em questão: o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e a Fíbria,
produtora de celulose e papel que detém quase 170 mil hectares no Extremo-Sul da Bahia.
Não faz muito tempo, encontros do gênero só aconteciam nos corredores dos tribunais para a
solução litigiosa de conflitos. Desta vez, o motivo era de festa: a inauguração de uma escola
agroflorestal para jovens de assentamentos da região e outras partes do Brasil, destinada a
fomentar práticas sustentáveis e uma nova cultura no campo.27

Atestamos assim uma alteração dos marcos das disputas em torno da questão agrária. As lutas
pelo parcelamento das terras que marcaram a história do MST são progressivamente substituídas por
formas negociadas que buscam viabilizar a manutenção dos trabalhadores assentados no campo. Para
viabilizar, portanto, o desenvolvimento do capitalismo no campo com a inclusão das cooperativas no
mercado capitalista através de programas públicos de incentivo à produção e distribuição, e de
parcerias com grandes corporações privadas através da mediação estatal. Essa guinada em direção ao
enquadramento à ordem se justifica pela necessidade de se lutar por uma “boa causa” nos limites da
realidade contemporânea: a sobrevivência dos assentamentos rurais em um projeto de
desenvolvimento rural que beneficiaria toda a sociedade brasileira. Nessa toada, em entrevista à
27

Ver: Alianças Inéditas, Jornal Valor Econômico, 23/07/2012.
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Repórter Brasil, João Paulo Rodrigues, dirigente nacional do MST, expressa-se de forma muito
objetiva ao afirmar que:
Os pobres têm que ter escala. Nós temos que mostrar, nessa nova perspectiva que chamamos
de reforma agrária popular, que nós podemos ter escala com qualidade e produzindo. E como
se faz isso? Na prática. Hoje o MST é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil.
Podemos ser os maiores produtores de feijão orgânico28.

Claro que se olharmos para quem sempre viveu com quase nada e sobrevive a duras penas
nos assentamentos rurais conquistados pelas lutas do MST, uma nova possibilidade de se produzir e
melhorar as condições de vida dessa população apresenta-se como uma necessidade urgente.
Contudo, é impossível esquecermos que a conquista da terra se deu à custa de muita luta gerando
uma organização antes nunca vista e uma militância que, em certo período histórico, apontou para a
necessidade de se superar os limites reformistas do próprio movimento, inserindo-se na dinâmica da
luta subversora da ordem. Como podemos defender abertamente que assentamentos que são fruto
dessa luta garantam sua dignidade via parcerias com o agronegócio ou grandes corporações de
distribuição de alimento? E, mesmo no caso da postura de combate ao agronegócio que o movimento
nos tem apresentado, como podemos defender que uma bandeira histórica como a reforma agrária se
transforme em uma disputa comercial via inserção de produtos agroecológicos nas prateleiras dos
supermercados?
A viabilização da agricultura familiar através desse modelo que apresentamos seria, portanto,
a possibilidade de sua inserção subordinada ao processo de consolidação e modernização do capital
no campo, ainda que esse seja um processo com elementos profundamente contraditórios. Nas
palavras de Barreira (2014):
Desse modo, uma “reforma agrária” reduzida à colonização de terras baratas foi colocada a
serviço do agronegócio, como também ocorre na relação entre os assentamentos rurais do
Oeste paulista e os usineiros da cana-de-açúcar, igualmente sob a forma de “parcerias”, para
a produção do biodiesel. Seguindo essa orientação, o Ministério do Desenvolvimento
Agrário criou linhas de financiamento idênticas para projetos agroflorestais de assentamentos
rurais com eucaliptos. (…) Esse tipo de política, que tem dividido o Movimento dos Sem
Terra (MST), elimina as práticas de diversidade de culturas e constrange os assentados a se
tornarem fornecedores de matéria prima para as fábricas e usinas, ou a ceder parcelas de seus
lotes para as empresas encarregadas da produção.

Outra consequência que vem a tona nesse processo é a alteração da relação desse movimento
social com o Estado já que os convênios e subsídios se dão a partir de uma relação intermediada por
negociações e diálogo com as instâncias governamentais, relação muito distinta do confronto direto
28

MST 30 anos: ‘Estamos no canto do ringue’, entrevista de João Paulo Rodrigues ao Repórter Brasil, 11/02/2014.
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que permeia ações como as ocupações de terras, marchas e ocupações de prédios públicos. Segundo
Machado & Gonçalves isso se dá devido ao fato de que as terras já foram concedidas às famílias que
vivem, portanto, em áreas legalizadas, o que converteria as reivindicações em questões burocráticas
como “preenchimento de papéis” e “assinaturas para obter créditos”:
Não há mais um afrontamento físico com o Estado ou, quando há, este é atenuado. O
assentamento já está legalizado, instituído. Ao contrário de um confronto, agora é preciso
lutar por políticas estatais que contribuam para a viabilidade econômica do assentamento.
Trata-se de viabilização a assentamentos inseridos em formações sociais capitalistas e,
portanto, sujeitos a relações mercantis e, mais ainda, à produção de valor e mais valor. Sob o
fogo cruzado destas múltiplas determinações do modo de produção capitalista (jurídica,
política e econômica), é forte a tendência à restauração da dicotomia público/privado. O
Estado deixa de ser considerado agente da classe dominante e passa a ser visto como uma
instância que não age bem. (MACHADO & GONÇALVES, 2007:17)

Os assentados da Reforma Agrária passaram a ter a garantia da posse da terra, o que faz com
que suas disputas se limitem à busca por recursos públicos via programas assistenciais que garantam
a produção e a distribuição de alimentos. Porém, devido ao fato de que grande parte dos
assentamentos não se viabiliza a subsistência dos assentados, que necessitam buscar formas
complementares de renda, estas famílias passam a lutar por sua integração ao mercado. Partindo
destas inferências chegamos a algumas questões importantes: Será que poderíamos explicar as
transformações nos rumos políticos e programáticos do MST apontando, tal qual ocorreu no
movimento sindical, para uma relativa integração de sua base social à lógica de mercado capitalista?
Será que os movimentos sociais, quando são vitoriosos e garantem suas conquistas, não acabariam
por promover uma relativa integração ao capitalismo dessas massas antes “afuncionais” e
“permanentemente excluídas” do espaço produtivo? Em caso afirmativo, poderíamos eventualmente
questionar tanto a possibilidade do movimento social se apresentar como uma forma organizativa
superior e potencialmente transformadora devido à base que a compõe, bem como questionar a
possibilidade dos assentamentos se apresentarem como novas formas de sociabilidade, marcadas pela
solidariedade e pela vida comunitária. As “massas afuncionais” teriam lutado por sua integração e
não pela mudança radical do sistema social.
Levantamos, por fim, um porém quanto à suposta potencialidade dos movimentos sociais
como nova forma política, com maior potencial contestatório, em relação às organizações
tradicionais, os sindicatos e partidos. As reivindicações dos movimentos sociais se dirigem ao
Estado, que no caso do MST podemos dizer que são, muito simplificadamente, terra e crédito.
Apesar da relação intrínseca entre o Estado e o funcionamento do capitalismo brasileiro, o que
explicitamos no segundo tópico deste capítulo ao tratarmos da modernização do campo, as bandeiras
do MST podem também ser limitadoras da própria organização, constituindo-se como uma camisa de
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forças ao reduzir-se à disputa de políticas públicas, sem tocar diretamente em questões estruturais do
sistema capitalista. Assim, qual seria, portanto, o ganho reivindicativo, organizativo e ideológico
presentes na luta pela Reforma Agrária Popular em relação às organizações tradicionais?
Além disso, o risco de cooptação e enquadramento à institucionalidade burguesa, identificado
por Menegat (2012), não seria tão grande para os movimentos sociais quanto para o movimento
sindical, considerando a necessidade irremediável de interlocução com o Estado? Talvez, o que
observamos hoje no estreitamento da relação do MST com o governo petista, e mesmo na relação
entre movimentos sociais e governos progressistas em vários países latinoamericanos seja a
concretização desse risco em processo.
Por último, gostaríamos de levantar um questionamento sobre a relação entre forma
organizativa e conteúdo programático. Partimos da ideia de que esses dois elementos estariam em
constante movimento e mútua determinação dentro de uma organização. Ao diferenciar as formas
organizativas, tradicionais e novas, os sindicatos e partidos dos movimentos sociais, corremos o risco
de incorrer em uma separação exacerbada entre forma e conteúdo, pensando que a forma movimento
social poderia superar os limites do processo histórico que a conformou. Concretamente, não
podemos desconsiderar que esse movimento social, com toda a radicalidade que carregou nas
décadas de 1980 e 1990, se constituiu sob o mesmo projeto estratégico que as organizações
tradicionais, o PT e a CUT, e dessa forma, estão afinal, todos os três, imersos em limites estruturais
muito semelhantes.
Essa talvez seja uma armadilha que possa ser superada ao desenvolvermos um pouco mais a
análise sobre esses limites, pensando em como se manifestam no processo histórico de formação e
transformação do MST. Neste sentido, partimos da hipótese de que ainda que essa organização tenha
surgido em íntima conexão com essas organizações e seu projeto estratégico, em especial com o
Partido dos Trabalhadores, no decorrer da década de 1990 o movimento teria conquistado certa
autonomia em relação ao partido. Isto teria se manifestado na conformação de projetos em disputa no
interior do MST. Contudo, os projetos críticos parecem ter sido derrotados pelo alinhamento petista
no período posterior à eleição de Lula à presidência da república em 2002, o que é expresso de
maneira sintética na Carta de saída dos 51 militantes, já citada anteriormente.
O que observamos nos anos 2000 é um processo de conformação da direção do MST ao
inviável projeto petista de desenvolvimento nacional. Ao buscar fortalecer os assentamentos via
integração ao mercado e à produção de uma “nova classe média” no campo, a “forma acampamento”
e as ocupações de terra quase desapareceram, condições para a existência da organização até o início
dos anos 2000.
Assim, questionamos se essa novidade organizativa, os movimentos sociais latinoamericanos
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das últimas décadas como os sem terra, os piqueteiros, o movimento das Juntas Vecinales na Bolívia,
dentre tantos outros, não estariam fadados a sofrer com limitações muito semelhantes. Todas as
reivindicações parecem estar condicionadas a uma forma integradora e, portanto, ainda que sejam
inovadoras em sua forma organizativa e métodos de luta, acabariam por sucumbir a uma forma social
em decadência na medida em que alcançam suas conquistas, ainda que apenas parcialmente. Este
seria o grande feito petista e dos governos progressistas da América Latina: o controle e a contenção
das lutas sociais através de migalhas, que “aparecem” como banquetes em uma situação de
miserabilidade extrema, combinadas com uma política de violência e opressão social. Trazemos,
neste sentido, uma reflexão de Paulo Arantes que carrega o peso dos limites não só das organizações
tradicionais, mas que seriam o próprio ethos dos movimentos sociais que realizam (ainda que
parcialmente) suas reivindicações:
Seria o caso de acrescentar, sem mais comentários por ora, que nós também aprendemos na
observação dos altos e baixos da galáxia movimentista brasileira – mas não só ela – que a
praga da burocratização dos movimentos, ou seu entrincheiramento, como preferiria dizer
Holston, não é uma patologia evitável, mas um desdobramento de seu próprio êxito na
condução do social. (ARANTES, 2014:381)

Sem receio de recair em análises demasiado pessimistas, vale lembrar uma formulação de um
ex-integrante do MST que afirma que não há problema algum em ser caracterizado (pejorativamente)
como um “militante desiludido”, pois seria esta uma condição muito melhor do que a daqueles que
vivem alimentando-se de ilusões.
Desenvolveremos no segundo capítulo uma reflexão sobre esses limites que tantas
organizações parecem compartilhar, norteando-nos pela trajetória do MST e do que levou ao
fortalecimento da atual concepção hegemônica na organização, isto é, aquela que defende que a
bandeira central da organização é a Reforma Agrária Popular, que deve ser realizada pelos sujeitos
camponeses, com o objetivo de promover desenvolvimento econômico e social, eliminar a pobreza
rural, produzir alimentos livres de agrotóxicos e, sobretudo, acumular forças para uma transformação
social de longo prazo. Para isso, desenvolveremos uma análise das diferentes concepções de reforma
agrária até sua definição contemporânea, a de Reforma Agrária Popular. Explicitaremos nos
próximos capítulos quais as semelhanças e diferenças entre esses projetos e como se articularam a
partir dos distintos momentos da conjuntura nacional e das disputas na esquerda brasileira. A
centralidade da discussão que pretendemos aqui aprofundar está nas concepções de
“desenvolvimento” defendidas por absolutamente todos os programas agrários da esquerda brasileira
desde o início do século XX. Assim, buscamos refletir também sobre os limites de pensarmos o
desenvolvimento a partir dos termos propostos por essas concepções, e apresentar como
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compreendemos a inserção do desenvolvimento do capital no campo como momento de um processo
de modernização retardatária, atrelado à dinâmica do capitalismo mundial. Dessa forma, ao invés de
simplesmente condenarmos a direção do MST por aderir a uma promessa de projeto
neodesenvolvimentista, aprofundaremos dentro desse quadro geral quais as determinações históricas
que influenciaram as opções políticas por rumos tão contraditórios.
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Capítulo 2
Reforma Agrária para que(m)?: crise da modernização e luta
pela terra

Sobre o fundo ambíguo da modernização, é incerta a linha entre sensibilidade
e oportunismo, entre crítica e integração. Uma ambiguidade análoga aparece
na conjugação de crítica social violenta e comercialismo atirado, cujos
resultados podem facilmente ser conformistas, mas podem também, quando
ironizam o seu aspecto duvidoso, reter a figura mais íntima e dura das
contradições da produção intelectual presente.
(Roberto Schwarz)

Este capítulo é inspirado em um incômodo que tem se reiterado perante análises que, apesar
de serem de grande relevância para a esquerda anticapitalista atual, reproduzem parte considerável
daquilo que pretendiam radicalmente criticar. Sua importância se encontra justamente no fato de se
proporem críticas aos limites das práticas e concepções da tradição de esquerda constituída ao longo
do século XX, problematizando elementos fundamentais para o pensamento marxista e para a luta
social anti-sistêmica como: as transformações na estrutura de classes (burguesia(s) X
proletariado(s)?), as formas organizativas (partidos, sindicatos e movimentos), as táticas (greve,
negociação, ocupação, disputa eleitoral, manifestação de rua) e as estratégias (socialdemocracia,
social-liberalismo, socialismo, reformismo radical). Entretanto, estas reflexões, indispensáveis por
encararem de frente as derrotas históricas da esquerda no Brasil e no mundo, expressam-se na
maioria das vezes a partir de termos que compuseram e ainda compõem um positivado progressismo
do sistema capitalista, isto é, uma visão teleológica deste sistema, o qual caminharia naturalmente
rumo a um desenvolvimento global das forças produtivas. Talvez uma característica irremediável da
esquerda em nossos tempos: ao se criticar se reproduz. E este problema está apenas no léxico, no
palavreado, nos conceitos recolocados ad infinitum. Estes expressam e influenciam a realidade e as
ações concretas que nela se realizam.
O objetivo desta tese, na toada deste pensamento crítico que vem se desenvolvendo ainda que
fragmentariamente na última década, é pensar os limites que determinaram as transformações do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e, consequentemente, da esquerda atuante no Brasil
desde o período da redemocratização. A maneira como se conformou a esquerda brasileira, suas
análises do capitalismo no Brasil e no centro, bem como suas estratégias de ação, constituem limites
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centrais para se pensar e agir para além do capital. É claro que esse passado histórico foi conformado
pelas suas condições temporais.
Até o momento produzimos uma reflexão sobre os constrangimentos estruturais relacionados
ao desenvolvimento do capital no campo brasileiro, tratado no capítulo I. Entretanto, não podemos
deixar de indicar o papel dos indivíduos organizados, suas análises do capitalismo e da luta de
classes e as formas de ação que optaram por realizar. Como esse processo se deu a partir do ponto de
vista e da participação da esquerda brasileira que sempre tomou em conta a questão agrária como
algo central? Essa é a pergunta guia deste segundo capítulo.
Há, portanto, uma determinação de um pensamento estratégico a partir de uma temporalidade
histórica, a qual abarca as esquerdas em todo o mundo. Afinal, não podemos deixar de considerar as
formas de ação que se constituíram mediante as transformações estruturais que as determinaram. O
que significava lutar pelo “desenvolvimento” da periferia do capital nos anos 1950? E nos 1990? E
hoje, o que representa e a que nos leva? E que tipo de ação teria sido esta guiada ao longo de todas
essas décadas pelo “socialismo” como objetivo estratégico? Haveria aí uma diferença crucial com as
perspectivas desenvolvimentistas e /ou explicitamente reformistas?
Essas reflexões, conjuntamente às ações que engendraram, conformam uma história, um
passado herdado, que influencia as gerações posteriores que seguem na luta pela superação do
sistema capitalista. Dessa forma, vivemos hoje, assim como o MST e as demais organizações da
esquerda, as consequências das décadas precedentes, não apenas no sentido de amargar suas derrotas,
mas também no que diz respeito à forma de pensar a realidade brasileira e sua participação no
capitalismo mundial. Até os dias atuais tais doutrinas e concepções, conformadas em um acúmulo do
pensar histórico, são utilizadas como balizas que guiam a interpretação da realidade brasileira e a
intervenção política contemporânea.
Alguns termos como “entraves ao desenvolvimento”, “subdesenvolvimento”, “atraso”,
“modernização”, “reformas estruturais”, “superação de arcaísmos”, “forças progressistas”, “luta
antiimperialista, antimonopolista e antilatifundiária”, “soberania”, “acúmulo de forças”, “questão
nacional”, “revolução brasileira”, e até mesmo “socialismo” (após a derrocada da experiência
soviética), compõem um léxico que situa a luta de classes em meio à necessidade subjacente de um
desenvolvimento das forças produtivas. O desafio que essa constatação nos apresenta se concentra na
atualidade ou desatualidade desses preceitos. Afinal, o que significava pensar o socialismo como
estratégia na primeira ou segunda metade do século XX e o que significa reivindicá-lo, hoje, como
estratégia suprema e radical que supostamente unificaria a esquerda mundial? Faz sentido a
permanência dessa estratégia última que guiou a enorme parte das ações políticas radicais ao longo
do século XX para pensar a luta anticapitalista hoje? Afinal, qual o papel que as experiências
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socialistas que se concretizaram cumpriram na dinâmica global, e qual socialismo se reivindica ainda
hoje pelas organizações comunistas? O que significou a palavra socialismo nos programas agrários
do MST e quais suas consequências para a luta concreta pela Reforma Agrária?
Além do socialismo, este amplo léxico que citamos no parágrafo anterior, comumente
apresentado como ferramentas táticas e estratégicas revertidas em crítica a um passado de derrotas a
superar, se apresenta em um momento em que o sistema capitalista, local e mundialmente,
estrebucha em tentativas de promover novas ondas de desenvolvimento devido à necessidade
sistêmica, e portanto permanente, de ampliação da produção de mais valor. Enquanto isso, a
esquerda, não contraditoriamente a este projeto do capital, tem principalmente buscado recriar
projetos de bem-estar social, os quais recorrentemente se convertem em disputa de migalhas
compensatórias, isto é, precárias tentativas de reparação, frente à violência estatal e à miséria social.
Não à toa Chico de Oliveira descreveu esse momento do capitalismo no Brasil como “Ornitorrinco”.
Schwarz (2003), ao criticar radicalmente as concepções progressistas e desenvolvimentistas da
realidade contemporânea, se refere, em prefácio dessa obra de Oliveira, a este “ser” em que teria se
convertido a realidade brasileira:
Num sentido que mereceria precisões, o ornitorrinco deixou de ser subdesenvolvido, pois as
brechas propiciadas pela segunda revolução industrial, que faziam supor possíveis os
indispensáveis avanços recuperadores, se fecharam. Nem por isso ele é capaz de passar para
o novo regime de acumulação, para o qual lhe faltam os meios. Restam-lhe as transferências
de patrimônio, em especial as privatizações, que não são propriamente acumulação e não
diminuem as desigualdades sociais. Trata-se de um quadro de ‘acumulação truncada’ – cuja
mecânica econômica eu não saberia avaliar – em que o país se define pelo que não é; ou
seja, pela condição subdesenvolvida, que já não se aplica, e pelo modelo de acumulação,
que não alcança. (SCHWARZ, 2003:15, grifo meu)

É essa não definição, em que se analisa o país a partir do que não é, que pretendemos
problematizar, não apenas o capitalismo brasileiro, mas também e centralmente a esquerda que deixa
de fazer sentido, teórica e praticamente, na medida em que seu principal inimigo se transforma de
maneira irremediável, e quase ininteligível para a dogmática ortodoxia marxista. E aí está a
encruzilhada, situada entre estradas que não se sabe onde vão dar.
Seja como for, não há uma estrada conhecida, e muito menos pavimentada, que leve da
posição atrasada à adiantada, ou melhor, da perdedora à vencedora. Se é que o caminho
existe, ele não obedece às generalidades ligadas a uma noção universalista do progresso, à
qual bastasse obedecer. Pelo contrário, é no curso normal deste, em sua figura presente,
reduzida à precedência dos preceitos do mercado, que se encontra o motor do desequilíbrio.
(…) Para fazer a diferença, lembremos que em nossa esquerda e ex-esquerda o caráter
progressista do progresso é artigo de fé, meio inocente e meio ideológico. (idem:15-16)

Nesse campo dos artigos de fé se situa ainda uma das bandeiras históricas fundamentais da
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esquerda nos países periféricos, a Reforma Agrária ou, mais genericamente, a Questão Agrária.
Assim, trataremos de um dilema que permeou a defesa da Reforma Agrária: o fato de que esta pode
ser fruto da necessidade popular, mas também das elites (como no caso dos Estados Unidos), ou
mesmo da geopolítica de certos Estados no sentido de reduzir as tensões políticas e expandir
mercados (como se deu em vários países da América Latina, como México e Bolívia). E as posições
da esquerda brasileira traziam consigo, e ainda trazem em alguma medida, certa ambiguidade ao
apresentar o principal argumento em defesa da Reforma Agrária no Brasil: promover a superação da
pobreza e o desenvolvimento das forças produtivas, além de contribuir para a constituição de um
capitalismo de bases nacionais.
No caso brasileiro, o período desenvolvimentista seguido pelo Regime Militar promoveu,
sem a realização das reformas de base e a superação da miséria, a ampliação ainda que restrita do
mercado interno e a modernização técnica que alçou o país à condição produtiva preconizada pela
segunda revolução industrial. A ironia é que isso se deu temporalmente em meio a um novo e
vertiginoso salto técnico e científico, bem como a uma associação umbilical e generalizada entre
capital produtivo e financeiro, processo este que se mundializou ainda em fins da década de 1970.
Seguindo a esteira da história na perspectiva evolucionista que tanto incorporamos como esquerda,
nos deparamos com a terceira revolução industrial, a qual iremos inevitavelmente nos integrar, ainda
que de maneira precária e fragmentada, e talvez ainda com a afamada heterogeneidade estrutural
anunciada por Celso Furtado décadas atrás.
Estes meandros em que buscamos nos enredar são essenciais para pensarmos o momento que
o capitalismo brasileiro se encontra hoje e a bandeira da Reforma Agrária colocada, no caso do MST,
em um quadro muito distinto do momento em que esse movimento surgiu, no início dos anos 1980.
Pretendemos inserir aqui também uma problematização sobre as transformações da base social,
pensando em quem são os contingentes que aderiram ao movimento ao longo dos anos 1980 e 1990,
e qual seria hoje essa base.
Pretendemos lançar algumas ideias que tratam dessa paradoxal imbricação: um projeto de
modernização nacional, colocado em prática principalmente durante a ditadura militar, e que não
dura mais que uma década, entrando em crise no momento subsequente. Na imbricação desta
encruzilhada sem pavimentação reunimos os fundamentos dos afluxos estrangeiros de capital para a
periferia que financiaram as já retardatárias políticas de desenvolvimento nacional industrial (na
cidade e no campo), a produção de uma massa de trabalhadores que permaneceram de fora do
projeto modernizador e que em grande parte compuseram a base social que luta pela terra, e uma
esquerda balizada estrategicamente no socialismo em crise, que acaba suplantado pelo projeto
desenvolvimentista, e taticamente radicalizada mediante a necessidade desta população sobrante.
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Enfim, a compreensão da crise do projeto modernizador é um ponto fulcral para adentrarmos
o que pretendemos trabalhar no terceiro capítulo: a crise. Que crise é essa que abarcou o centro do
sistema, a periferia e todas as formas políticas de resistência anti-sistêmica? Haveria alguma relação
entre a crise da esquerda e a crise do sistema produtor de valor?
Mas antes, para não colocarmos o carro na frente dos bois, permanecemos enfim na descrição
deste segundo capítulo, onde pretendemos trazer uma reflexão sobre o desenrolar dos projetos
desenvolvimentistas para o campo brasileiro que direcionaram estrategicamente vários setores da
esquerda, pensando-os sob a luz de elementos que compõem as transformações do capitalismo no
Brasil e no mundo, bem como as mudanças da base social que compunha e compõe ainda hoje os
movimentos fundados na questão agrária. Sinteticamente, buscamos contribuir minimamente para
uma autocrítica à esquerda, que perpassa as práticas, mas que se direciona especialmente à arraigada
forma de pensarmos a realidade brasileira e seu projeto modernizador.
a) Os sentidos da reforma agrária: desenvolvimento modernizador e os programas agrários ao
longo do século XX
O fio da meada que encontramos para trabalhar este amplo tema, e de onde buscaremos trazer
elementos que nos levam a pensar o MST dos anos 2000, são os programas agrários, ou os projetos
de reforma agrária. Estes desenvolvidos pelos setores progressistas desde o projeto do PCB de 1946
até o programa do MST de 2005. Sigamos esta trajetória com o objetivo de demonstrar os dilemas
que acompanharam e ainda acompanham a esquerda brasileira ao pensar o campo como momento
central da luta social.
Luiz Carlos Prestes, durante a Constituinte de 1946, apresentou a leitura de seu partido, o
PCB, sobre a importância de se transformar radicalmente o campo no Brasil. Defendeu a clássica
tese da necessidade de se eliminar os restos feudais, causas do atraso do país, que se manifestariam
essencialmente no monopólio da terra e na alta concentração da propriedade privada agrícola. No seu
projeto Prestes afirmava que 68% da população brasileira vivia no campo (28 milhões de pessoas),
sendo que apenas 20% dos trabalhadores do campo seriam proprietários em meio a um mar de terras
despovoadas, enquanto 1% dos que viviam no campo possuiriam 2/3 do total de propriedades.
Assim, a Reforma Agrária seria o antídoto para diversos males que emperrariam o desenvolvimento
da economia brasileira como um todo: a baixa produção agrícola, as precárias condições de vida no
campo, a precariedade de equipamentos e transporte, etc. Nas palavras de Prestes: “É o latifúndio
que determina o atraso da nossa agricultura”. Viveríamos uma “agricultura da enxada”, a qual
comparava com a do Egito dos Faraós: “é impraticável a aplicação da técnica agrícola enquanto
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existir essa massa de milhões de operários sem trabalho”. (PRESTES in STÉDILE, 2012)
Prestes relacionava diretamente as condições de vida e trabalho no campo com a tecnificação
da agricultura, afinal, a precariedade dessas condições levaria os grandes proprietários rurais a
explorar a mais-valia absoluta e não investir para exploração da mais-valia relativa, isto é,
superexplorar a força de trabalho em detrimento do investimento em maquinaria e técnicas agrícolas
mais avançadas de acordo com os padrões do mercado mundial: “Para que adquirir a maquinaria se o
dono da terra pode fazer a colheita sem empregar um centavo do seu capital?” Assim, o capital,
inclusive as linhas de crédito e subsídios estatais, seria empregado em diversos outros fins (“no
comércio, na usura, na grilagem, na especulação”), mas não no desenvolvimento técnico da produção
agrícola.

Consequentemente,

a

saída

apontada

por

Prestes

em

1946

seria

“armar

constitucionalmente” o governo para superar este limite para o desenvolvimento nacional:
Julgamos imprescindível a providência para evitar o caos, a guerra civil, porque o progresso
do país não pode ser barrado por uma classe dominante, senhora de terra, proprietária das
maiores extensões do nosso solo, e que não admite essa divisão, indispensável aos próprios
grandes proprietários, os quais já sentem as consequências dessa miséria, desse atraso e
dessa ignorância. (PRESTES in STEDILE, 2012: 26)

Aí está claro que Prestes apontava o atraso do campo inclusive como um limite para o
desenvolvimento do capital, e portanto, um malefício para a própria classe burguesa, que estaria cada
vez mais a perceber as desvantagens dessa estrutura fundada no latifúndio e na miséria do
trabalhador rural. E as opções pareciam ser limítrofes - progresso ou guerra civil -, sem qualquer
margem para uma terceira via.
Nesse sentido, aponta para o Estado como o principal realizador das transformações
necessárias para superação dos resquícios feudais ou pré-capitalistas que permaneceriam na estrutura
produtiva do campo. Estes seriam empecilhos para o desenvolvimento, capitalista, da nação: “É a
miséria da grande massa camponesa sem terras que determina a miséria da renda nacional e,
consequentemente, da renda pública.” (idem: 28)
No caso das concepções que permearam o Partido Comunista Brasileiro e seus ideólogos no
decorrer das décadas seguintes, a questão agrária, caracterizada pelo atraso e pelo latifúndio
improdutivo, seguiu sendo um tema central.
Caio Prado Jr. (2004), militante crítico a essa análise dentro do partido, rompeu
essencialmente com a noção de que haveria restos feudais a serem superados, defendendo que a
constituição do país e sua estrutura econômica e social, no campo e na cidade, seria conformada por
interesses capitalistas desde o princípio. Insiste todavia que esta composição sistêmica se daria a
partir da posição periférica e dependente do país em relação aos centros capitalistas mundiais. A
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condição de subdesenvolvimento seria determinada pela necessidade de acumulação do capital
internacional, tema desenvolvido por Fernando Novais (1969) no seu estudo sobre os sentidos da
colonização e por Caio Prado Jr. em “História Econômica do Brasil” (2006). Assim, o sentido da
formação histórica periférica, voltada para a acumulação externa produziu o que Prado denominou
“conjuntura mercantil precária” ou “sui generis”, portanto aí estariam as origens da fragilidade do
“mercado interno”. Esta fragilidade estaria tanto na restrição do mercado consumidor, o que
prejudicaria o desenvolvimento dos departamentos produtivos industriais (DI e DII), quanto no
mercado de compra e venda da força de trabalho, pois não haveria uma integração do conjunto da
população conformando-se uma superpopulação relativa permanentemente marginalizada. Essas
características

poderiam

ser

sintetizadas

como

“vícios

estruturais

de

nossa

formação

socioeconômica”, o que Prado Jr. denominou sucintamente de “incertezas estruturais” (PRADO JR.,
2004).
Nesse sentido, como irá trabalhar de forma mais acabada em “Revolução Brasileira”, a
principal saída para esta “formação capitalista inorgânica” seria a integração de uma economia
voltada às necessidades internas de sua população, isto é, desenvolver o mercado interno ampliando
o consumo e, por conseguinte, a produção.
No momento de transição da primeira para a segunda metade do século XX, a questão central
para os principais pensadores da tradição crítica brasileira era como produzir a Nação Brasileira. E
isto parecia necessariamente perpassar pela promoção de um amplo e profundo processo de
industrialização do país. Nesse meandro, um ponto central para os comunistas era a formação de uma
classe operária, na cidade e no campo, que pudesse ser mobilizada e organizada em torno da bandeira
socialista. Seria necessário, portanto, lutar para constituição de um capitalismo mais inclusivo, com
menos desigualdade social, que garantisse os direitos fundamentais e a democracia, para no
momento subsequente, isto é, na etapa seguinte, organizar os trabalhadores rumo à revolução
socialista.
Para além de uma mera crítica ao etapismo das linhas hegemônicas ou dissidentes no interior
do PCB, chamamos a atenção para alguns elementos que permearão a esquerda até os dias atuais e
que é um ponto do debate central que nos propusemos neste capítulo: a necessidade de pensar a
Reforma Agrária como momento essencial de desenvolvimento das forças produtivas, isto é, o
progresso e o desenvolvimento foram e continuam sendo pedra de toque do debate sobre a Questão
Agrária no Brasil. Todavia, é essencial atentarmos para o fato de que essas concepções eram parte do
momento histórico vivenciado pela economia capitalista quando emergem no receituário da esquerda
no início do século XX, e isso tanto mundialmente quanto nacionalmente.
Façamos uma breve digressão sobre esse tempo histórico no sentido de problematizarmos a
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análise dos programas agrários, refletindo sobre esse momento do sistema capitalista mundial e o que
ele produzia e permitia ao pensamento e ação das esquerdas comunistas.
Estava em curso a revolução tecnológica promovida pela segunda revolução industrial.
Portanto, industrializar os países “atrasados” bem como modernizar o capitalismo central ainda eram
questões em voga e que tinham um respaldo concreto na expectativa do acirramento das contradições
na luta de classes e quanto ao desenvolvimento do sistema do capital e sua condição de produzir cada
vez mais valor, ainda que eventos como as duas primeiras guerras mundiais tenham cumprido um
papel de destrutividade como necessidade de renovação sistêmica. É justamente sob o prisma desse
tempo de destruição de meios de produção e forças produtivas que Adorno, Benjamin e Marcuse
produziram extenso e complexo material reflexivo sobre o caráter perverso da produtividade
desenvolvimentista do capital. O progresso que traz consigo a catástrofe, a racionalidade que
aprisiona o homem, a individuação reducionista do ser, questões que permearam esse tempo
histórico justamente por carregar consigo uma expressão do que viveríamos mais intensamente após
a década de 1970 na periferia do capital: o fim das grandes ondas de desenvolvimento e a produção
de valor fundada essencialmente na destruição e exclusão de contingentes gigantescos de seres
humanos.
Marildo Menegat em sua obra “Olho da Barbárie” (2006), à qual nos referiremos mais
detalhadamente na segunda seção deste capítulo, anuncia logo no início de sua análise o sentimento
que abarcava a esquerda na virada do século XIX para o XX: um enorme otimismo alimentado pela
crença na possibilidade da revolução e no fim do capitalismo. Isso se dava perante um alto nível de
organização do movimento operário e a multiplicação dos partidos comunistas pelo mundo: “a
questão operária e o medo dos bolcheviques foram, nas décadas que antecederam a II Guerra
Mundial, um ponto de pauta obrigatório para os países industrializados” (MENEGAT, 2006:23)
Com o fim da segunda grande guerra iniciou-se uma fase de grande expansão do capitalismo,
de modo que a organização dos movimentos de esquerda passou a vivenciar um contexto de
estabilidade econômica que se seguiu à enorme onda de destruição das décadas anteriores. Essa
conformação histórica perversa levou a consequências inesperadas para a esquerda comunista,
esperançosa na virada do século: “Se isso permitiu diversos governos da social democracia e a
presença de fortes partidos comunistas, a verdade é que esse otimismo já estava, na Europa, com a
sua cabeça coberta com a última pá de cal.” (idem:25)
Entretanto, apesar dessa contundente afirmação de Menegat, esse otimismo renasceria ainda
por diversas vezes ao longo do século XX, como nas expectativas perante as revoluções anticoloniais
(China, Cuba, África) ou nas promessas de desenvolvimento dos países periféricos, o último reduto
de potencialidade revolucionária eminente. É nesse contexto em que pretendemos situar o
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desenvolvimento do pensamento crítico no Brasil ao longo do século XX, chamando atenção para a
articulação dos elementos reformistas e revolucionários sempre perpassados por uma esperança
progressista.
Nesse sentido, a visão teleológica guiada pelo espírito do “inevitável” progresso da
humanidade permeou a história da esquerda no Brasil e no mundo. Este fato foi identificado pela
“teoria crítica” em sua análise da socialdemocracia ainda no início do século XX. Na nona tese sobre
a história de Walter Benjamin (1985), nos deparamos com sua digressão sobre o quadro de Paul
Klee, Angelus Novus, na qual descreve o anjo da história sendo arrastado pelos ventos da tempestade
do progresso, deixando um rastro cada vez mais gigantesco de destruição, “ruína sobre ruína” se
acumulando em seus pés. Essa crítica à visão positiva do desenvolvimento das forças produtivas
parece ser dissonante dos princípios que guiavam a socialdemocracia europeia no período, ainda que
estivessem vivenciando a destrutividade devastadora das primeiras guerras mundiais. Benjamin
deixou incisivas observações sobre a concepção positivista e adialética presente na cegueira da ode
ao desenvolvimento “natural” da humanidade que estaria em curso. Identificamos um trecho
interessante na sua 13ª tese:
A teoria e, mais ainda, a prática da socialdemocracia foram determinadas por um conceito
dogmático de progresso sem qualquer vínculo com a realidade. Segundo os
socialdemocratas, o progresso era, em primeiro lugar, um progresso da humanidade em si, e
não das suas capacidades e conhecimentos. Em segundo lugar, era um processo sem limites,
ideia correspondente à da perfectibilidade infinita do gênero humano. Em terceiro lugar, era
um processo essencialmente automático, percorrendo, irresistível, uma trajetória em flecha
ou em espiral. Cada um desses atributos é controvertido e poderia ser criticado. Mas, para ser
rigorosa, a crítica precisa ir além deles e concentrar-se no que lhes é comum. A ideia de um
progresso da humanidade na história é inseparável da ideia de sua marcha no interior de um
tempo vazio e homogêneo. A crítica da ideia do progresso tem como pressuposto a crítica da
ideia dessa marcha. (BENJAMIN, 1985)

Benjamin elabora uma crítica tanto para a positivação do progresso como à concepção de que
esse se daria de forma linear, como uma estrada pronta e pavimentada a ser percorrida. E anuncia nos
anos pós II guerra o que veremos com mais clareza no decorrer do século: “Uma nova forma de
miséria surgiu com esse monstruoso desenvolvimento da técnica, sobrepondo-se ao homem.”
Mas então por que afinal desenvolver uma técnica que promove a destruição da própria
humanidade? Adorno tratou, não apenas na Dialética do Esclarecimento (1985), mas de alguma
maneira ao longo de sua obra, o que reconheceu como um fundamento deste sistema social: o caráter
irracional da racionalidade burguesa. Em seu conceito de “dialética negativa” expôs porque o
capitalismo moderno entrou em regressão, negando portanto o suposto caráter civilizatório que
necessariamente decorreria do desenvolvimento das forças produtivas. Segundo Lowy & Varikas
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(1992), para Adorno a dialética do progresso seria uma tentativa de dissociação entre o progresso dos
conhecimentos e o progresso da humanidade, uma duplicidade que carrega consigo simultaneamente
o “potencial de liberdade” e a “realidade da opressão”. O desenvolvimento da civilização à medida
que avança carregaria consigo o potencial de sua própria destruição. A explicação desta dualidade
reside justamente no fato de que o progresso civilizatório está atrelado ao desenvolvimento científico
e tecnológico que promovem a mecanização e tecnificação da vida, ambos subordinados à
necessidade absoluta de valorização do valor. Para tal, é necessário desenvolver o que Adorno
denominou “procedimentos”, que garantem a eficiência no alcance deste máximo objetivo. Na
análise de Lowy & Varikas (1992) sobre a obra de Adorno, temos algumas sínteses interessantes
como:
Se se toma como exemplo a reprodução mecânica, percebe-se que o progresso dos
procedimentos de reprodução ocorre em detrimento de uma produção definida pelas
necessidades e coincide, pelo contrário, com uma adaptação/sujeição reais das necessidades
aos próprios procedimentos. Mais ainda: que se trate da produção de bens culturais ou
materiais, são os procedimentos enquanto tais, isto é, desenvolvidos independentemente
daquilo que eles reproduzem, e não seu potencial de satisfação das necessidades, que se
tornam as marcas do progresso.

Adorno e Horkheimer, em A Dialética do Esclarecimento (1985), referem-se à “dialética da
razão” como emergência do racionalismo ocidental científico, a era do esclarecimento, a partir de
uma dominação progressiva do método científico, marcado pelo quantitativismo e pelo controle da
natureza. A aplicação desses dois elementos à prática científica que permeia toda a reprodução da
vida humana na modernidade promove a “manipulação instrumental da natureza” e a
“instrumentalização do homem”, isto é “a transformação do mundo em puro objeto conduziria à
reificação das relações humanas”. Esse é o processo de reificação, marca indelével do progresso da
civilização capitalista:
Desmitificando as superstições do mundo animista, que havia atribuído erma alma às coisas,
o progresso acabou por submeter-se a uma mistificação bem mais terrível: a de um mundo
que transforma a alma do homem em coisa. Esquecendo-se de sua antiga unidade no mundo
natural, o homem moderno ficaria como que enfeitiçado: "toda reificação", observam
Adorno e Horkheimer, "é um esquecimento". (LOWY & VARIKAS,1992)

Nesse sentido, na visão negativa do progresso de Adorno e Horkheimer este não passa de
uma promessa ou potencialidade que se desenvolve a partir do sofrimento de uma parcela
considerável da humanidade. Este suplício, combinado com a reificação que se amplia cada vez
mais, é oculto pela perspectiva positiva de história, concebido a partir de uma linearidade de leis préestabelecidas.
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Essencial pontuarmos que as características destrutivas do progresso não são exclusivas desse
momento histórico, mas acompanham o desenvolvimento das forças produtivas desde os primórdios
do sistema do capital. Como podemos ver no capítulo XXIV de “O Capital”, onde Marx (1983)
desenvolve uma ampla descrição do processo de acumulação primitiva, a violência está presente nos
cercamentos e na privatização das terras comunais, no adestramento do trabalhador à maquinaria da
grande indústria29 e na constituição das colônias via expansão marítima. A violência é, portanto, uma
regra na constituição do capitalismo moderno e não uma exceção. Em um ensaio sobre as origens do
capitalismo Ellen Wood fornece interessantes reflexões sobre as forças destrutivas como fundantes e
inseparáveis da busca incessante pela valorização do valor:
O uso irresponsável da terra e a destruição ambiental são igualmente consequências da ética
da produtividade em nome do lucro. O capitalismo nasceu bem no cerne da vida humana, na
interação com a natureza da qual depende a própria vida, e a transformação dessa interação
pelo capitalismo agrário revelou os impulsos intrinsecamente destrutivos de um sistema em
que os próprios fundamentos elementares da vida ficam sujeitos aos requisitos do lucro. Em
outras palavras, a origem do capitalismo revelou o segredo essencial do capitalismo.
(WOOD, 2001: 126)

No livro de Menegat, antes mencionado, o autor indica que a prática barbarizante esteve
certamente presente em outros momentos históricos e formas sociais, muito anteriores à formação do
sistema produtor de valor. Entretanto, o papel que a faceta destrutiva cumpre nesse sistema seria
diferente das experiências anteriores: “Essa face bárbara do capitalismo não é mais do que um
elemento necessário para sua continuidade e, diferentemente dos períodos anteriores, é a primeira
vez que a destruição das forças produtivas faz parte do próprio modo de produção – o que demonstra
por si só a irracionalidade dessa estrutura social.” (MENEGAT, 2006: 31)
Essa inevitabilidade destrutiva levou a um processo de naturalização no qual o
desenvolvimento e o progresso são encarados como absolutamente necessários para o avanço da
humanidade, inclusive no sentido de promover a superação do capitalismo. E suas consequências
negativas seriam um mal necessário a ser encarado.
Relacionando esses elementos, desenvolvidos por Adorno e Horkheimer, Kurz, e o próprio
Marx, com o processo histórico que buscamos analisar, à questão agrária na história recente do
Brasil, nos remetemos à relação da técnica com o domínio da natureza, momento fundamental para o
surgimento do sistema capitalista industrial na Europa, mas também para a promoção do
desenvolvimento industrial nos países periféricos. Neste sentido nos referenciamos nas análises que
29

Sobre a forma da violência do Estado para obrigar os trabalhadores provenientes do campo a se empregar na grande
indústria ver texto sobre o surgimento das cadeias como casas de trabalho: MELOCCI, D. & PAVANINI, M. Cárcere e
Fábrica: as origens do sistema penitenciário (sécs. XVI - XIX), Rio de Janeiro: REVAN: ICC, 2006.
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Marx (1983) desenvolve no livro III do Capital, onde trata da questão fundiária e da renda da terra.
Sinteticamente, encontramos nestes capítulos um estudo da renda que o proprietário de terras recebe
apenas por possuir determinada parcela de terra. Esta renda aparece tanto no caso do proprietário que
arrenda a terra para terceiros, quanto na renda “extra” ou diferencial que arrecadada pelo proprietário
que produz em sua própria terra. Seria esta uma característica específica da terra como meio de
produção e que deveria ser analisada e compreendida em sua especificidade.
A questão central está, portanto, em como se determina essa renda. Se num primeiro
momento de desenvolvimento do capitalismo ela se define através da localização e nível de
produtividade do solo (Renda Diferencial I), com o avanço do progresso técnico e da produtividade
agrícola estes referenciais passariam a ser superados através do desenvolvimento dos meios de
transporte e das técnicas de domínio da natureza, e portanto, estas capacidades de inversão de capital
no âmbito da técnica aplicada à produção agrícola que passam a determinar a renda da terra (Renda
Diferencial II). Graziano da Silva (1981), em sua análise sobre o progresso técnico na agricultura,
identificou quais seriam esses elementos na agricultura da segunda metade do século XX, indicando
desde adubação, irrigação e mecanização até a biotecnologia e a engenharia genética.
É nesse sentido que se pode entender a renda diferencial II que aparece nas formulações de
Marx: ela nada mais é do que uma renda diferencial do progresso técnico na agricultura,
derivada da intensificação da produção. É renda porque provém do caráter restrito e
específico que assumem as inovações tecnológicas na agricultura, e que permitem a sua
apropriação pelos proprietários das terras em que são utilizadas; e é uma renda diferencial
porque é um sobrelucro durável derivado das diferenças “fabricadas” pelas aplicações
sucessivas de capitais na mesma terra, em função das suas condições particulares.
(GRAZIANO DA SILVA,1981:18)

Os efeitos disso foram desenvolvidos no capítulo anterior, onde demonstramos o
condicionamento da produção agrícola dos países periféricos aos procedimentos e técnicas
desenvolvidos nos países centrais, isto é, a subordinação de toda e qualquer produção agrícola a esse
padrão altamente tecnificado. O que vale mencionar neste momento da reflexão, ao pensarmos o
momento histórico vivenciado pela esquerda brasileira em meados do século XX, é que justamente
havia uma expectativa de que tanto a industrialização urbana quanto a agrícola se desenvolvessem
em solo nacional. E isso só se daria através da supressão da pobreza rural e do latifúndio, pois
enquanto uma ampla mão de obra pauperizada estivesse disponível a burguesia rural eminentemente
arcaica se limitaria a superexplorar essa mão de obra, ao invés de investir nos tais “procedimentos”
de racionalização produtiva, antes mencionados a partir de Adorno. Nesse sentido, a perspectiva do
progresso que superasse os arcaísmos e o subdesenvolvimento se apresentava como a única possível
no sentido de conformar uma nação capitalista, com um proletariado rural e urbano suficientemente
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desenvolvidos que levassem à frente a superação deste mesmo capitalismo através de uma revolução
socialista.
Retomemos também o caminho que Marx desenvolve no Capital sobre a relação entre campo
e cidade. Como também expusemos no capítulo anterior, em um primeiro momento, durante o
processo da acumulação primitiva que marcou a transição do sistema feudal para o capitalista, o
desenvolvimento das forças produtivas, acompanhado necessariamente de enormes forças
destrutivas, transforma o campo no sentido de que este deveria prover as condições para o
desenvolvimento industrial essencialmente urbano. Assim, tanto a mão de obra migrante quanto a
matéria prima produzida se voltam para o abastecimento das cidades e das forças produtivas e
tecnológicas do capital industrial.
Em um segundo momento, com a expansão e amadurecimento dos centros industriais urbanos
(meados do século XIX) se iniciou um processo de transformação industrial do campo, como se um
novo tipo de sociedade natural passasse a não apenas sofrer intervenções humanas, mas a ser
produzida pela técnica industrial. Se num primeiro momento o capital promove uma ruptura entre
agricultura e indústria, em um segundo momento voltaria a unificá-las, em uma “síntese superior”,
partindo das “estruturas que desenvolveram em mútua oposição”. (MARX, 1983)
Este é, entretanto, um movimento que faz sentido ao observarmos o desenvolvimento do
capitalismo central. Já o que observamos nos polos mais avançados da periferia, como no caso do
Brasil, é uma separação e um retorno quase simultâneos. Ainda que nesse momento os teóricos da
esquerda brasileira, e mesmo latinoamericana, pensassem a necessidade de se desenvolver a
industrialização baseada no processo de urbanização, o nível de desenvolvimento das tecnologias
agrícolas era imposto pelo padrão produtivo internacional. Como no centro do capitalismo mundial
esse processo de síntese já estaria em curso há ao menos um século, na periferia, esse movimento
não se desenvolve a partir destas mesmas etapas, carregando consigo uma simultaneidade prenhe das
mais profundas contradições. Estas serão aprofundadas mais adiante a partir das teses de Chico de
Oliveira sobre o desenvolvimento do capitalismo no Brasil.
Porém, vale mencionar um trecho da reflexão de Anselmo Alfredo (2013) sobre esse período
em que se inicia o processo de industrialização no Brasil, a partir da crise da econômica
agroexportadora do café. Este autor pensa esse processo como parte do desenvolvimento do capital
nas potências capitalistas. Neste sentido, o impulso modernizador periférico estaria atrelado de forma
indissociável às crises de acumulação e realização do centro capitalista. E é justamente a crise,
momento indispensável para a dinâmica de valorização do valor, que uniria centro e periferia como
momento integrado e simultâneo da modernização mundial. Os padrões de produtividade mundial
ainda nas décadas iniciais do século XX apresentaram-se como impeditivos da industrialização
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periférica, ao mesmo tempo em que a periferia se constituiria como “momento negativo da formação
categorial no centro da reprodução mundial de valor”. (ALFREDO, 2013: 26) Desenvolvemos estas
concepções críticas ao desenvolvimentismo nacional mais adiante, porém, destacamos aqui alguns
elementos sobre o momento histórico do qual estamos tratando.
A crise do café produziu a necessidade de uma industrialização ainda profundamente
dependente da economia agroexportadora, em uma dinâmica distinta do processo dos países centrais,
e mesmo das análises de Marx sobre o desenvolvimento do capital no centro, no que se refere à
relação entre campo e cidade. No Brasil, a passagem da sociedade agrária para a urbana foi
determinada pela produção não industrial. Se por um lado a exportação de café e algodão era
fundamental para fomentar a importação de bens de produção e consumo, por outro a produção
agrícola interna, isto é, a lavoura dos pequenos e médios produtores (meeiros, parceiros, sitiantes,
diaristas ou colonos) possibilitava o rebaixamento dos salários dos trabalhadores urbanos, o que
compensava os custos concorrenciais da industrialização periférica. Segundo Alfredo (2013), mesmo
no período caracterizado como substituição de importações, esta produção agrária era demanda da
indústria. Ao mesmo tempo que o investimento na produção agrícola era empecilho, era também
necessidade para o desenvolvimento da produção industrial:
A produção agrícola teve que se constituir como consumo da produção industrial que, assim
encontrou limites lógicos de sua própria expansão, pois que para a indústria isto significava,
ao mesmo tempo, a necessidade de expansão e reprodução de uma realidade agrária que,
contraditoriamente, era a determinação desta indústria. (ALFREDO, 2013:120)

A extensa produção agrícola que caracterizou de forma estrutural o desenvolvimento interno
do país foi também um determinante do subdesenvolvimento na medida em que era incapaz de
fomentar uma acumulação estritamente nacional. A estrutura agrária, como afirmamos, era também
um mecanismo de precarização do trabalho, o que é um fator limitante do desenvolvimento industrial
já que a remuneração do trabalho possibilita um aprofundamento da capacidade produtiva.
As permanências de um padrão agrário nesta produção são constituintes da forma de ser da
condição nacional periférica na medida em que são ancoradas na exploração do pequeno
produtor que abastece o mercado interno e acaba por definir os parâmetros de remuneração
da produção agrícola, condição para superação de um padrão subdesenvolvido de
crescimento econômico. Isto porque os baixos custos da pequena produção familiar
contribuiriam para uma retenção da modernização agrícola. Ao modernizar, a agricultura não
comportaria a solvência da nova oferta dado que os seus baixos custos iniciais significariam
uma ausência de acumulação que suportasse o consumo necessário à modernização
industrial. (idem:127)

Portanto, o subdesenvolvimento periférico é determinado por uma relação contraditória e
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simultânea: entre o agrário e urbano; entre a dinâmica do capital interno e externo. Quanto a este
segundo elemento pontuamos aqui que este desenrolar característico das condições internas de
produção e reprodução brasileiras é profundamente determinado pela dinâmica do capitalismo
central. Desenvolveremos esse aspecto ao tratar do processo de financeirização, na segunda parte
deste capítulo, entretanto, neste momento podemos observar um processo de internalização das
contradições do capitalismo central pela periferia. Temos aqui tanto as pressões impostas pelos
níveis de produtividade do capital central quanto as necessidades de superação das crises do centro
sistêmico, que após o período de pujança do pós-guerra se deparou com uma enorme dificuldade de
realização. Nas palavras de Alfredo (2013:18), “a potência norte-americana, no pós segunda guerra
mundial, é, simultaneamente, a sua crise. A unidade entre centro e periferia do capital é a crise de sua
reprodução ampliada.”
São as crises que determinarão em grande medida o papel da periferia na divisão
internacional do trabalho até o período atual. E mesmo os primeiros impulsos industrializantes
estavam integrados nesse processo:
O desenvolvimento da indústria brasileira, entretanto, seguia aquilo que era necessário para
que se solvesse a crise de superprodução da industrialização mundial, expressa pelos Estados
Unidos da América. O que punha a unidade entre centro e periferia era de fato a crise,
simultaneidade da capacidade de acumular do próprio capital. Os projetos revelam aquilo
que era necessário desenvolver como se fosse desenvolvimento nacional interno à periferia
brasileira do capital, de modo que o Brasil pudesse se integrar como país industrial na
divisão internacional do trabalho. (…) A exportação de matérias primas foi o modo pelo qual
reduziram-se os custos do Departamento I da economia norte-americana para que a mesma
buscasse adequar, pelo valor, a desproporção entre os seus dois departamentos internos (I e
II), de modo a manter tal economia competitiva diante da recuperação econômica europeia
após o Plano Marshall. (idem:19)

Neste sentido, a periferia realiza sua industrialização interna que se dá, ao mesmo tempo,
como reprodução ampliada da crise de superprodução do centro. É momento integrante e negativo da
produção mundial de valor, ao mesmo tempo em que responde as suas necessidades internas de
industrialização.
A produção interna passou a ser elemento de consumo da expansão de um capitalismo que
assim, especialmente americano, pôs o aprofundamento das forças produtivas internas ao
capitalismo periférico brasileiro como forma de consumo de seus capitais monetários, de
bens de produção e duráveis. A nova forma de industrialização internalizou as contradições
da acumulação mundial antes mesmo de se generalizar o desenvolvimento das forças
produtivas internas à economia brasileira. (ibidem:219)

Entretanto, é inevitável que nesse momento, do Brasil da pujança industrializante de meados
do século XX, o sentimento fosse de esperança de uma resposta que as lutas sociais no centro
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sistêmico não haviam dado. E para tal, era necessário conceber uma certa autonomia na capacidade
de atuação concreta que influenciasse os rumos da constituição da Nação.
Já nesse período o mundo havia vivenciado o horror das duas guerras mundiais e alguns
pensadores no campo do marxismo alertavam para o risco em nutrir expectativas otimistas perante o
desenvolvimento das forças produtivas. Entretanto, parecia inevitável a ampla aceitação de
concepções que envolviam a expansão do capital e sua potência transformadora das condições de
vida de amplas camadas da população perante a mecanização promovida pela segunda revolução
industrial. Nesse campo, a esquerda comunista, a partir da concepção etapista que descrevemos
anteriormente, nutria a expectativa de uma revolução burguesa que promovesse um salto
modernizador e a formação de uma classe operária ampliada. Assim, se realizaria a potencialidade
crítica ao sistema do capital, passo necessário para o momento da revolução socialista. Não podemos
afirmar portanto que a esquerda não notou que a expansão do capital, que se realizaria via processos
modernizadores, era mais um momento de ampliação das forças de exploração do trabalho para
valorizar valor. A clareza quanto a esse limite enquadrava-o como um “mal necessário” para que a
potência da ruptura com o capital se realizasse.
Assim, vivenciamos no Brasil o período desenvolvimentista de JK, seguido pelas
expectativas dos socialistas na figura de Jango. Apesar das inúmeras contradições, a esquerda do
período desenvolveu seu programa de acordo com uma coerência analítica fundada tanto nos
preceitos marxistas quanto na análise do momento vivenciado pelo capitalismo no Brasil e no
mundo.
Relembramos que nosso objetivo não é apontar os erros do passado, mas compreender as
raízes dos limites com os quais nos defrontamos no presente. E essa tarefa exige uma minuciosa
análise de algumas das contradições em cada momento histórico. Para desenrolarmos um pouco mais
sobre como a esquerda tratou essas questões e em especial como tratou um dos elementos
fundamentais para produção da vida, a agricultura, sigamos adiante na descrição dos programas
agrários e suas respectivas formas de reflexão dentro do pensamento crítico brasileiro.
Em 1961 ocorreu o I Congresso Nacional dos Camponeses que reuniu algumas das principais
organizações conformadas a partir das lutas no campo nas décadas de 1940 e 1950: as Ligas
Camponesas criadas em Pernambuco em 1955, o MASTER – RS (Movimento dos Agricultores Sem
Terra) que surgiu em 1960 no Rio Grande do Sul e a ULTAB (União dos Lavradores e
Trabalhadores Agrícolas do Brasil) fundada em São Paulo em 1954. Nesse momento já se
expressava a necessidade de realização de uma Reforma Agrária Radical, que teria como objetivo
central combater o monopólio da terra, principalmente o que estaria vinculado a um capital
colonizador e estrangeiro.
95

Segundo a leitura que guiou este congresso, o monopólio seria a principal razão da baixa
produtividade agrícola, do aumento do custo de vida para os trabalhadores do campo e da cidade e da
persistência de formas retrógadas, atrasadas e penosas de exploração agrícola, as quais se
assemelhariam a um tipo de exploração “semifeudal”. Em trecho do documento resultante deste
congresso temos que: “Essa estrutura agrária caduca, atrasada, bárbara e desumana constitui o
entrave decisivo ao desenvolvimento nacional e é uma das formas mais evidentes do processo
espoliativo interno.” (in STEDILE, 2012: 74)
Ficava portanto explícita a necessidade da Reforma Agrária para “superação do subdesenvolvimento
crônico” que expressaria na instabilidade econômica política e social, bem como no baixíssimo nível
de vida da maior parte da população do país, ainda majoritariamente rural neste período.
Há uma grande intensidade patriótica neste documento, que clama para que as diversas
camadas da população brasileira (camponeses, proletários, estudantes, intelectuais) se unam como
forças nacionalistas e democráticas para realização da reforma. Ao mesmo tempo em que contém
uma inegável radicalidade ao clamar pela “completa liquidação do monopólio da terra exercido pelo
latifúndio”, está aí também a perspectiva da continuidade sistêmica ao compreender que este passo
possibilitaria o “livre e próspero desenvolvimento agrário do país”.
Valemo-nos aqui de mais um momento de reflexão sobre o contexto em que ocorre este
Congresso Camponês, amplamente influenciado pelas reflexões pecebistas, as quais passavam por
transformações dignas de nota. Em 1956, o Relatório Krushev revelou ao mundo as atrocidades
cometidas pelo stalinismo soviético, o que influenciou na publicação do PCB, em 1958, de um
documento em que o partido apresentou publicamente sua posição quanto ao que compreende como
socialismo e qual seria o caminho para alcançá-lo no Brasil. Na sequência ocorreu o V Congresso do
PCB em 1960 em que se anunciaram as linhas gerais da “nova política”. Nesta havia uma clara
priorização da questão agrária e Passos Guimarães seria, durante o congresso, o principal pensador
comunista a desenvolver uma reflexão sobre o “agrarismo novo” de caráter “sindical-camponês”,
que buscaria mesclar a luta do sindicalismo rural com a luta pela terra. Neste sentido, Passos
Guimarães sofria uma dupla pressão no interior do partido. De um lado havia a ênfase de Caio Prado
Jr. nas relações de trabalho no campo a partir das relações de assalariamento tecendo forte crítica à
consideração da luta pela posse da terra como tática a ser travada pelo partido; por outro lado sofria a
pressão da ala conservadora do PCB que o criticava por defender uma “nova política” para o partido
abandonando a estrita luta pelo parcelamento da terra. (SANTOS, 2007)
Neste sentido, quanto ao seu programa agrário, o PCB passou a defender tanto a luta pela
posse da terra quanto a luta pelos direitos trabalhistas no campo, o que ficou explícito em dois
momentos distintos do documento de 1958. Neste trecho podemos observar claramente a
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necessidade de um enfoque quanto às leis trabalhistas devido a um suposto baixo grau de
desenvolvimento da luta camponesa:
Os camponeses constituem a massa mais numerosa da nação e representam uma força cuja
mobilização é indispensável ao desenvolvimento consequente das lutas do povo brasileiro. O
movimento camponês se encontra, entretanto, bastante atrasado, sendo baixíssimo o seu
nível de organização. Para impulsionar o movimento camponês, é preciso partir do seu nível
atual, tomando por base as reivindicações mais imediatas e viáveis, como o salário mínimo, a
baixa de arrendamento, a garantia contra os despejos e evitando, no trabalho prático, as
palavras de ordem radicais que ainda não encontram condições maduras para a sua
realização. Também no campo, a experiência demonstra que a atuação através de formas
legais de luta e de organização é aquela que permite alcançar êxitos para as massas. Assim é
que tem progredido, além das associações rurais e cooperativas, a organização dos
assalariados e semi-assalariados em sindicatos, que já obtiveram vitórias em contendas com
fazendeiros. Tem grande importância a defesa jurídica dos direitos já assegurados aos
camponeses. A ação de massas se mostra indispensável para vencer a resistência dos
latifundiários no Parlamento e conquistar a aprovação de leis que correspondam aos
interesses dos trabalhadores agrícolas, inclusive a elaboração de uma legislação trabalhista
adequada ao campo. (DECLARAÇÃO SOBRE A POLÍTICA DO PCB, 1958)

Aqui vemos a preocupação em pensar a organização dos trabalhadores rurais assalariados e
semi-assalariados em sindicatos, e a busca por direitos trabalhistas no campo jurídico e parlamentar.
Entretanto, o que observamos como enfoque central em outro trecho do documento é justamente a
questão das disputas pela posse da terra. Assim está posto no terceiro tópico proposto pelo partido
para constituição de uma plataforma política para uma frente única:
3 - Medidas de reforma agrária em favor das massas camponesas - Redução das taxas de
arrendamento e prolongamento dos seus prazos contratuais. Defesa dos camponeses contra
a grilagem e os despejos. Facilitar aos camponeses o acesso à terra, particularmente junto
aos centros urbanos e vias de comunicação. Garantia da posse da terra e entrega de títulos de
propriedade aos atuais posseiros. Aplicação dos direitos dos trabalhadores do campo já
consolidados em lei. Legislação trabalhista adequada ao campo. Facilitar aos camponeses
o crédito bancário, particularmente do Banco do Brasil, os transportes, a armazenagem e
a assistência técnica. (idem)

Esta formulação tomou uma forma mais clara a partir do V Congresso do PCB de 1960,
quando se explicitou a tese das duas etapas da Reforma Agrária. Seria primeiramente uma Reforma
Agrária não-camponesa, que transformaria “certas relações agrárias”, as quais compreendemos como
uma política agrícola centrada em condições de produção, preço e intermediação. E na segunda fase,
com um envolvimento maior dos camponeses, ainda que conduzidos pelo proletariado, a Reforma
Agrária se tornaria camponesa e adquiriria um caráter antiimperialista e antifeudal. (PASSOS
GUIMARÃES apud SANTOS, 2007)
Caio Prado Jr., segundo a interpretação de Santos (2007), mantinha uma concepção de
reforma agrária “ao modo americano”, buscando um dinamismo do mercado interno e uma
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modernização das relações de trabalho e produção, de modo que o campo seria a força propulsora
dessa dinamização da modernização urbana industrial.
Diversamente da tradição comunista, Caio Prado atribui essa função a um protagonismo
popular não camponês assentado em reivindicações trabalhistas da força de trabalho dos
grandes setores da agropecuária, mobilizada por sindicatos estáveis e espalhados pelos
municípios brasileiros. Fazendo decorrer a ideia de revolução agrária da sua interpretação de
Brasil, o clássico pensa na renovação do mundo rural como avivamento de um capitalismo
débil que, entregue à própria lógica, ver-se-ia incapaz de modernizar o país e abrir espaço
aos contingentes devastados, particularmente os excluídos do sistema produtivo agrário.
(SANTOS, 2007:31)

Para Caio Prado Jr. a reivindicação central do trabalhador rural estaria na melhoria de
condições de trabalho e emprego e não na luta pela posse da terra. Nesse sentido, sua análise ia de
encontro à tese que situava a contradição central na luta antifeudal e antilatifundiária, defendida
pelos setores hegemônicos no interior do PCB. Esse debate que se situa na polarização “exploração
X expropriação” permeou muitas das contendas da intelectualidade e da militância de esquerda no
Brasil ao pensar a luta social no campo. Suas consequências políticas são extremamente relevantes
na medida em que em um polo a luta se daria através dos sindicatos rurais e no outro em movimentos
de luta pela posse da terra. Esse é um ponto de grande importância pois situa os programas agrários
em um tempo histórico permeado por incertezas quanto ao futuro da luta no campo, tanto em relação
às possíveis formas organizativas para o trabalhador rural (ou camponês) quanto às perspectivas
táticas e estratégicas de luta desses setores. É neste contexto que se constituem as ULTABs e em
1963 a CONTAG (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), bem como, neste
mesmo ano, o Estatuto do Trabalhador Rural.
Entretanto, apesar de tais incertezas, em ambos os campos de debate estava colocada a
questão do desenvolvimento do capitalismo no Brasil como um momento central e necessário para as
lutas progressistas de esquerda. Nesse sentido, está sempre presente uma certa ambiguidade na
relação entre reforma e revolução, que pode ser identificada tanto no etapismo hegemônico do PCB
quanto no dinamismo modernizador de Caio Prado Jr. Em síntese, Santos nos traz uma reflexão
sobre a obra e pensamento de Prado:
Em suma, com esse tipo de marxismo e com a inscrição do ensaísmo clássico, o labor do
publicista consiste em refazer a ideia de revolução, recebida pelo PCB da III Internacional
como uma luta nacional libertadora à Oriente. Ao longo de seus textos problematiza a
contemporaneidade brasileira como um processo duradouro de conclusão da nacionalidade e
radica a revolução no renovamento da vida nacional com base na valorização do trabalho e
também do próprio mundo produtivo; mundo econômico que, por sua vez, necessita se
modernizar e se estender horizontal e socialmente no mesmo sentido do primeiro
industrialismo clássico, conforme a trilha da Europa e Estados Unidos, países que, inclusive,
haviam feito correções nos termos do Welfare State. (SANTOS, 2007: 41-42)
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Prado Jr. se fundamentaria na convicção de que possuímos um capitalismo fraco e de uma
ausência de uma estrutura de classes desenvolvida, dois elementos cruciais para pensar um processo
revolucionário. Neste sentido, tais debilidades também são identificadas pelo teóricos hegemônicos
no PCB, que entretanto buscam suas raízes nos resquícios feudais da nação e na sua subordinação
pelos centros imperialistas, em especial os Estados Unidos, enquanto Prado Jr. as analisa a partir do
sentido capitalista da formação econômica colonial.
Apesar das produções analíticas de Caio Prado Jr. quanto ao sentido capitalista da
colonização brasileira, a Declaração de Março antes citada explicita a marginalização do comunista
quanto ao pecebismo oficial, pois neste documento se mantém como base analítica a tese dos
resquícios feudais como empecilhos ao desenvolvimento do país. Neste sentido, por caminhos
analíticos distintos, os comunistas do PCB desenvolvem uma tese também fundada no processo
industrializante que pensa a questão agrária como um momento necessário para a modernização.
Com a penetração do capitalismo na agricultura, combinam-se, em proporção variável, os
métodos capitalistas à conservação do monopólio da terra e das velhas relações semifeudais,
o que permite um grau mais elevado de exploração dos trabalhadores do campo. O Brasil
continua a ser um país de grande concentração latifundiária: em 1950, os estabelecimentos
agrícolas com 500 hectares e mais constituíam 3,4% do número total de estabelecimentos e
abrangiam 62,3% de toda a área ocupada. As sobrevívências feudais obstaculizam o
progresso da agricultura, que se realiza, em geral, lentamente, mantém o baixíssimo nível de
vida das massas camponesas e restringem de modo considerável as possibilidades de
expansão do mercado interno.
(…) A independência política do Brasil sofre sérias restrições em virtude da situação de
dependência econômica. À medida que a nação se desenvolve, aguça-se o seu antagonismo
com o imperialismo norte-americano. O desenvolvimento capitalista nacional exige cada vez
mais, como seu instrumento, uma independência política completa, que se traduza numa
política exterior independente e na proteção consequente do capital nacional contra o
capital monopolista estrangeiro. Enquanto altera a velha estrutura econômica e cria uma
nova e mais avançada, o desenvolvimento capitalista nacional entra em conflito com a
exploração imperialista e a estrutura tradicional, arcaica e em decomposição.
(DECLARAÇÃO SOBRE A POLÍTICA DO PCB, 1958, grifos meus)

Consideramos interessante citar, quanto às influências pecebistas, a concepção de reformismo
revolucionário, isto é, a ideia de que seria possível uma postura revolucionária porém pragmática,
que estabelecesse uma ponte entre a doutrina radical e a real politik. Este ponto possui para nós uma
considerável relevância, pois não é tão simples compreender o etapismo pecebista, o que muitos
analistas simplesmente compreendem como um reformismo disfarçado. Havia aqui uma leitura do
tempo histórico que compreendia um determinado estágio do desenvolvimento das forças produtivas
e da estrutura de classes que acabavam por limitar diretamente as perspectivas revolucionárias. Nesse
sentido, Passos Guimarães recorreu em diversos momentos às análises de Lênin em relação à
estrutura socioeconômica russa.
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Alberto Passos Guimarães repõe no V Congresso temas das próprias Teses oficiais sob o
registro que o diferencia em vários pontos. Assim, a questão das etapas não se subsumia a
uma disputa doutrinária, sendo tema que conferia sentido aos movimentos do ator
revolucionário. O publicista não só busca desconstruir o radicalismo remanescente dos anos
da Guerra Fria – contra o qual viera a Declaração de Março -, como tenta divisar uma
estratégia (…) que levasse os comunistas a incidir na conjuntura realmente existente naquela
época. Tratava-se de dotar o agir no tempo presente de habilidades que favorecessem a
diretriz das mudanças graduais e da formação dos (sucessivos) governos reformistas;
terrenos estes – reformas e esfera estatal – nos quais o ator operaria de modo construtivo com
cálculo estratégico. (SANTOS, 2007: 59)

Uma das problematizações centrais deste autor no interior do partido está no questionamento
sobre como se daria a transição de uma etapa a outra, isto é, da etapa nacional e democrática
(capitalista) para o socialismo. Neste sentido inspira-se na condição da Rússia em 1905, pensando
todavia quais seriam as medidas a serem tomadas em uma primeira etapa da revolução brasileira,
ainda em seu momento democrático nacional em aliança com setores burgueses. Esse processo,
segundo este autor, se assemelharia ao momento da luta por reformas que não seriam realizáveis a
partir do Estado burguês, questão desenvolvida posteriormente por Florestan Fernandes. Aqui está
situada a Reforma Agrária, ainda que esta, para se viabilizar, também fosse realizada em etapas,
como apresentamos anteriormente. Citamos estes meandros apenas para chamar a atenção para as
problematizações que envolviam o etapismo pecebista e a preocupação e engajamento de muitos de
seus teóricos militantes em superar o doutrinarismo para pensar o agir rumo ao socialismo.
Em 13 de março de 1964 foi proferido o discurso de João Goulart na Central do Brasil sob os
lemas “progresso com justiça” e “desenvolvimento com igualdade”. Às beiras do golpe militar, este
discurso endemonizado pelas forças direitistas por suas “tendências socialistas”, limitava-se a
afirmar a necessidade de uma maior participação da massa de trabalhadores no projeto de
desenvolvimento (capitalista) da nação.
A maioria dos brasileiros já não se conforma com uma ordem social imperfeita,
injusta e desumana. Os milhões que nada têm impacientam-se com a demora, já agora quase
insuportável, em receber os dividendos de um progresso tão duramente construído, mas
construído também com o esforço dos trabalhadores e o sacrifício dos humildes.
Vamos continuar lutando pela construção de novas usinas, pela abertura de novas
estradas, pela implantação de mais fábricas, de novas escolas, de hospitais para o povo
sofredor; mas sabemos, trabalhadores, que nada disso terá sentido profundo se ao homem
não for assegurado o sagrado direito ao trabalho e a uma justa participação no
desenvolvimento nacional. (DISCURSO DE JOÃO GOULART in STEDILE, 2012: 102)

O sentido de seu discurso foi a defesa das reformas em nome da justiça social, mas não
apenas, tendo argumentado explicitamente que estas seriam um momento necessário para o projeto
de desenvolvimento nacional bem como para “solucionar pacificamente as contradições de uma
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ordem econômica e jurídica superada”. Neste ponto é mais uma vez central a Reforma Agrária, para
qual daria o primeiro passo com o SUPRA, decreto que concederia ao Estado as terras que margeiam
estradas, ferrovias, açudes públicos, obras de saneamento, etc, afinal:
A reforma agrária é também uma imposição progressista do mercado interno, que
necessita aumentar a sua produção para sobreviver.
Os tecidos e os sapatos sobram nas prateleiras das lojas, e as nossas fábricas estão
produzindo muito abaixo de sua capacidade. Ao mesmo tempo em que isso acontece, as
nossas populações mais pobres vestem farrapos e andam descalças, porque não tem dinheiro
para comprar.
Assim, a reforma agrária é indispensável, não só para aumentar o nível de vida do
homem do campo, mas também para dar mais trabalho às indústrias e melhor remuneração
ao trabalhador urbano.
Interessa, por isso, também a todos os industriais e aos comerciantes. A reforma
agrária é necessária, enfim, à nossa vida social e econômica, para que o país possa progredir,
em sua indústria e no bem-estar do seu povo. (idem: 105)

É necessário considerarmos a tensão deste momento entre as forças políticas da “Nação”. De
um lado forças anticomunistas se organizavam mediante o “perigo vermelho”, inspiradas em grande
medida pela Guerra Fria que assolava a geopolítica internacional. De outro havia um considerável
avanço na organização de operários (CGT), camponeses e trabalhadores rurais (ULTABs, Ligas
Camponesas) e estudantes (UNE), estando a maioria sob influência de setores progressistas da Igreja
Católica.
No Brasil, o breve governo de João Goulart (1961-1963) e a pressão popular para a
realização das “reformas de base” bem demonstravam a efervescência política em que se
encontrava o país no período. Nesta ocasião, as mobilizações dos trabalhadores do campo
sob a organização das Ligas Camponesas e as ocorrências de tão larga repercussão no
Engenho da Galiléia, em Pernambuco, comprovavam o teor policial que adquiria a questão
agrária no país. Nas cidades, as greves deflagradas em São Paulo em 1953 (contando com
300 000 grevistas) e em 1957 (com 700 000 grevistas), tal como as duas greves nacionais
ocorridas em 1962, demonstravam uma ampla mobilização da classe operária no país. Este
processo foi interrompido por força do golpe militar de 1964, o qual implantou um regime de
terror para os setores mais mobilizados da sociedade brasileira. (VARGAS, 2010: 15)

Porém, esse quadro de disputa política, e o tal caráter político que adquiria a Reforma
Agrária, estavam acompanhados de uma determinada configuração do capitalismo brasileiro,
marcada, nesse momento, por intensas transformações, tanto na condição de acumulação e produção
mundial quanto na complexificação interna da estrutura de classes. Para compreender esse quadro
nos remetemos a um debate teórico que se alçou a partir da crítica ao Programa Democrático
Nacional do PCB e aos caminhos para o desenvolvimento tratados pela CEPAL. As teorias da
dependência surgidas no final da década de 1960 e início de 1970 partem de críticas às concepções
de teóricos e militantes dessas organizações.
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A CEPAL desde fins dos anos 1940 pensava o avanço do capitalismo industrial na América
Latina como a condição central para superação do subdesenvolvimento. Raul Prebish, principal
expoente desta instituição, desenvolveu a sua “teoria do subdesenvolvimento” através da qual
estabeleceu os termos “centro e periferia”, que balizaram os debates sobre a temática nas décadas
posteriores. Apesar de indicar que a dificuldade dos países periféricos na acumulação e absorção do
progresso técnico seria um limite para superação do subdesenvolvimento, os pensadores da CEPAL
concluíam com uma perspectiva um tanto quanto otimista ao indicar possíveis receituários de
intervenção através de políticas estatais, no caso a substituição de importações como possibilidade de
interiorização do progresso técnico. (VARGAS, 2010)
Prebish publicou em 1949 El desarrollo economico de America Latina y sus principales
problemas em que apresentou as necessidade das sociedades latino americanas superarem o
subdesenvolvimento através da industrialização nacional. No pensamento cepalino não haveria
incompatibilidade entre imperialismo e consolidação de sistemas econômicos nacionais, pois para
superar a dependência seriam necessárias estratégias de associação com o capital internacional.
Portanto, ao conceber que industrialização seria igual a desenvolvimento, dependência e
desenvolvimento poderiam marchar paralela e simultaneamente, ou mesmo um se conformar como
principal impulso do outro.
As teorias da dependência se diferenciaram da CEPAL ao demonstrar as contradições e
vicissitudes do processo de desenvolvimento periférico. Para tal, trataram das classes sociais ao
pensar a relação da burguesia interna com a internacional e na superexploração da força de trabalho,
pensando, portanto, como as contradições do capital internacional permeiam as economias nacionais
periféricas.
A novidade das análises da dependência não consistiu, (…); em sublinhar a dependência
externa da economia que já fora sublinhada pela Cepal. Ela veio de outro ângulo. Veio da
ênfase posta na existência de relações estruturais e globais que unem as situações periféricas
ao Centro. Os estudos sobre a dependência mostravam que os interesses das economias
centrais (e das classes que a sustentam) se articulam no interior dos países subdesenvolvidos
com os interesses das classes dominantes locais. Existe pois uma articulação estrutural entre
Centro e Periferia e esta articulação é global: não se limita ao circuito do mercado
internacional, mas penetra na sociedade, solidarizando interesses de grupos e classes
externos e internos e gerando pactos políticos entre eles que desembocam no interior do
estado. (CARDOSO,1980 apud SAMPAIO JR, 1999: 35)

Podemos aqui observar, a partir desta citação de Cardoso, como essas concepções entrariam
em contradição com as concepções do PCB. Amplamente influenciado pelas diretrizes do Bureau
Sul-Americano da Terceira Internacional Comunista, como vimos, o partido concebia que, antes do
socialismo, era imprescindível que os países periféricos passassem por uma revolução democrático102

burguesa que romperia com o imperialismo e permitiria a superação da fase “semifeudal” em que se
encontrariam esses países. Para conter o imperialismo como força sustentadora dos setores
exportadores oligárquicos e antiindustrialistas, considerando as particularidades dessas elites
conservadoras, era necessário realizar uma revolução burguesa que caminhasse no sentido da
conclusão da etapa capitalista desta sociedade, para somente depois avançar rumo às mudanças
protagonizadas pela luta dos trabalhadores. De modo que a estratégia política adotada pelo partido,
orientada pela necessidade do desenvolvimento das forças produtivas nacionais, defendia como tática
a aliança dos trabalhadores do campo e da cidade com a burguesia industrial nacional, a qual deveria
constituir-se no principal eixo articulador da revolução burguesa em vista de seu antagonismo em
relação ao imperialismo e ao latifúndio feudal. (VARGAS, 2010:25) Já as análises da teoria da
dependência entrariam em confronto direto com essa possibilidade de associação com setores
internos que supostamente resguardariam autonomia do capital internacional, pois identificam uma
relação de associação entre as burguesias interna e externa, ainda que essa relação se estabeleça de
forma desigual. Neste sentido, é descartada a possibilidade de uma burguesia supostamente nacional
defender os interesses da nação ao invés de buscar os meios para valorização do valor, neste
momento completamente atrelados tanto às importações de bens de produção quanto de
investimentos externos.
Essa concepção levaria, entretanto, a conclusões muito distintas. No caso de Cardoso, essa
característica do capital nacional associado seria consequência de uma necessária abertura de
mercados após a crise do “pacto populista” de Vargas sustentado na economia agroexportadora. O
enfraquecimento da base política agrário-exportadora que compunha a aliança varguista e a
rearticulação do imperialismo sob a base de uma nova divisão internacional do trabalho deram base
para a transformação da relação entre as economias centrais e periféricas. A crise de
superacumulação de capitais no centro sistêmico levou a um grande afluxo de capitais para a
periferia sedenta de investimentos em infraestrutura e capacidade produtiva.
As debilidades econômicas do setor agroexportador que sustentavam a substituição de
importações e a crescente pressão política exercida também pelas classes populares levaram a uma
crise do esquema nacional-populista de Vargas em fins da primeira metade dos anos 1950. Como
afirmavam Cardoso e Faletto haveria uma única alternativa viável:
Nessas circunstâncias – de crise política do sistema quando não se pode impor uma política
econômica de investimentos públicos e privados para manter o desenvolvimento – as
alternativas que se apresentariam, excluindo-se a abertura do mercado interno para fora,
isto é, para os capitais estrangeiros, seriam todas inconsistentes, como o são na realidade,
salvo se se admite a hipótese de uma mudança política radical para o socialismo”
(CARDOSO E FALETTO,1975:120 apud VARGAS, 2010: 43)
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Assim teria se conformado um novo pacto para internacionalização do mercado interno e a
construção de uma dependência associada, o que possibilitaria a aceleração da industrialização
periférica com base nas transferências de capitais, de tecnologia e de organização das empresas cujas
matrizes estavam nas economias centrais. Essa seria assim a marca do governo JK: “a capitalização
mediante recursos externos”. Enquanto esse processo de desenvolvimento esteve atrelado à
substituição das importações foi possível conciliar os objetivos protecionistas, a pressão das massas e
os investimentos internacionais; de modo que estes últimos apareciam como “a condição própria da
continuidade do desenvolvimento do esquema político assinalado” (Idem: 123). Daí que tenha sido
possível, sob o governo Kubitschek, manter as chamadas “alianças populistas”, ainda que sob bases
econômicas contrárias ao nacionalismo de Vargas. Esta poderia se sustentar também devido à
produção de bens duráveis destinados ao consumo de pequenas parcelas da população, um mercado
restrito, condição específica para o desenvolvimento de um capitalismo dependente:
(...) uma industrialização baseada em um mercado urbano restringido, mas suficientemente
importante, em termos de renda gerada, para permitir uma ‘indústria moderna’.
Evidentemente, esse tipo de industrialização vai intensificar o padrão de sistema social
excludente que caracteriza o capitalismo nas economias periféricas, mas nem por isso
deixará de converter-se em uma possibilidade de desenvolvimento, ou seja, um
desenvolvimento em termos de acumulação e transformação da estrutura produtiva para
níveis de complexidade crescente. Esta é simplesmente a forma que o capitalismo industrial
adota no contexto de uma situação de dependência. (Ibidem:124).

Neste sentido, os autores apontam para uma convergência entre desenvolvimento e
dependência, sendo que estes não seriam excludentes pois o modelo típico de desenvolvimento
“dependente-associado” assentado no tripé “capital externo, capital privado nacional e capital
estatal” criaria as condições para o desenvolvimento e a modernização das economias dependentes.
O desenvolvimento periférico não seria portanto incompatível com a presença do capital
monopolista; pelo contrário, esse modelo tornava-se a única possibilidade de continuidade do
desenvolvimento. Esta análise foi entretanto amplamente criticada por vários setores da esquerda
brasileira devido à manutenção das condições de exclusão e desigualdade social como condição para
o desenvolvimento. Uma visão distinta já estava presente em Caio Prado Jr., ainda que este também
criticasse esse ponto da associação com a burguesia nacional como defendido pelo PCB.
Como mencionamos anteriormente, Caio Prado Jr. foi o primeiro autor, à esquerda, que
refutou a interpretação oferecida pelo Partido Comunista, apontando para o sentido colonial da
formação econômica e social da nação, de algum modo antecipando a crítica à CEPAL e pensando as
contradições que envolvem o processo de industrialização e o tão afamado desenvolvimento. Tanto a
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volatilidade típica dos capitais internacionais quanto a existência de uma parte considerável da
população que se encontrava permanentemente marginalizada do mercado de trabalho seriam fatores
de bloqueio à solidez do processo de acumulação no interior dessas economias. Desse modo, a
condição do subdesenvolvimento seria caracterizada justamente pela vulnerabilidade dos países
periféricos em relação aos grandes capitais internacionais e pela consequente impossibilidade de
controlarem sua própria história.
O subdesenvolvimento, embora se exprima geralmente, mas não sempre, por índices muito
baixos de progresso econômico e de renda nacional, implica mais que essa simples
insuficiência de progresso. Envolve sobretudo a posição periférica e complementar que
certos países ocupam no sistema do capitalismo. É essa posição que faz deles países
subdesenvolvidos e os caracteriza como tal. E é assim somente com a consideração dessa
circunstância que se poderá verificar a maneira pela qual uma economia subdesenvolvida
reage em face das inversões exteriores nela realizadas, permitindo com isso determinar os
limites que se impõem a tais inversões (PRADO Jr., 1957 apud VARGAS, 2010).

Todavia, Caio Prado Jr,, assim como Celso Furtado, pensou receituários de intervenção na
economia capitalista no sentido de reverter ou amenizar as perversidades que acompanham o
desenvolvimento das forças produtivas. Estava aí contida a possibilidade de uma ação
fundamentalmente estatal que desse sentido para o desenvolvimento e constituísse autonomamente a
Nação. Se para Caio Prado Jr. o foco estaria na dinamização do mercado interno e desenvolvimento e
universalização dos direitos trabalhistas no campo e na cidade, o que se viabilizaria a partir de um
processo revolucionário, para Furtado haveria a necessidade de uma política econômica
intervencionista que teria como objetivo final a realização das reformas de base, anunciadas por
Goulart no período pré-golpe.
Furtado, inspirado pelas teorias cepalinas, mas paradoxalmente também crítico a elas,
pensava o subdesenvolvimento como uma face necessária da incorporação perversa da técnica
produtiva do centro pela periferia. Nesse sentido, à medida que desenvolvia-se a economia nacional
(produção e consumo), a condição dependente se agudizaria, o que se expressaria em baixas taxas de
crescimento e ampliação da concentração de renda.
O subdesenvolvimento tem suas raízes numa conexão precisa, surgida em certas condições
históricas, entre o processo interno de exploração e o processo externo de dependência.
Quanto mais intenso o influxo de novos padrões de consumo, mais concentrada terá que ser a
renda. Portanto, se aumenta a dependência externa, também terá que aumentar a taxa interna
de exploração (FURTADO, 1981 apud VARGAS, 2010:25).

A saída para tal condição perversa seria através de uma política de intervenção estatal.
Segundo Sampaio Jr., Furtado buscaria desvendar o possível papel do Estado na economia no sentido
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de interferir nesse processo. Para tal, pensaria a relação entre técnica, capacidade produtiva e
consumo: “as relações de causa e efeito entre expansão das forças produtivas e modernização dos
padrões de consumo”. (SAMPAIO JR, 1999: 72). A partir de sua perspectiva a dimensão produtiva e
os aspectos distributivos seriam indissociáveis, o que explica seu foco na necessidade de
modernização dos padrões de consumo. Neste sentido, o objetivo seria a constituição de uma
correspondência entre composição técnica do capital e formas de organização do mundo do trabalho
– o que Furtado denominou de “dinamismo”. A pressão para redução do excedente a partir das
massas assalariadas organizadas empurraria o capital para a incorporação de novas técnicas
produtivas. Ainda que outros elementos influenciassem contraditoriamente esse processo como a
centralização de capital e formação de monopólios, bem como a redundância de trabalho vivo
mediante o aumento da produtividade, o planejamento econômico e a intervenção estatal
encaminhariam a nação para o “aproveitamento racional das virtualidades oferecidas pelo contexto
civilizatório”. (idem: 87)
Segundo Alfredo, ao mesmo tempo em que Celso Furtado denunciava o mito do
desenvolvimento, elaborava planos de desenvolvimento para o Brasil ao conceber o centro do
sistema como isento de mitos, fetiches ou contradições: “O desenvolvimento desigual, portanto,
aparece apenas como uma etapa do moderno ou da modernização, e não como elemento integrado a
sua identidade reflexiva.” (ALFREDO, 2013:85) Segundo o autor, seria característica contraditória e
indissociável da acumulação brasileira o fato de ter se realizado a partir de seu antagonismo, a
acumulação mundial.
b) Descortinando o mito desenvolvimento: uma modernização sem reformas
Todas as interpretações da época, tanto as do PCB e CEPAL, quanto, ao menos em alguma
medida, as teorias da dependência, carregariam dois grandes limites: a concepção

de que

crescimento econômico seria igual a desenvolvimento e riqueza social, e da possibilidade de
constituição da Nação como oposição antiimperialista ao capital internacional.
A nacionalidade brasileira se efetiva como uma dupla ilusão. Ilusão própria de que o
crescimento econômico é uma forma de riqueza social, no sentido de que o nacional é a
ilusão das contradições próprias do capital e, ao mesmo tempo, ilusão de nação, pois que se
põe como pressuposto de sua negação, o internacional, sendo esta sua identidade. (idem: 93)

Optamos por não adentrar detalhadamente às teses dos dois principais teóricos da
dependência, Cardoso e Marini para não nos distanciarmos ainda mais de nosso foco de análise.
Entretanto vale mencionar rapidamente que ambos complexificaram tanto a relação entre centro e
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periferia quanto o papel das classes sociais no Brasil no complexo processo de desenvolvimento e
nas relações de dependência que permaneciam vigentes. Cardoso manteve o foco na análise das
classes dominantes, pensando em possíveis formas de articular, por meio de uma associação com o
capital internacional, o capitalismo brasileiro com os níveis de desenvolvimento técnico científico
internacionais. Marini elaborou uma crítica à Cardoso ao afirmar que este abandonaria questões
centrais para se pensar o desenvolvimento como a concentração de renda e as condições precárias de
produção e reprodução da força de trabalho, bem como o papel do Brasil perante os outros países
periféricos latino-americanos, o que desenvolveu respectivamente a partir de seus conceitos de
superexploração da força de trabalho e subimperialismo. Segundo Vargas (2010:94), Marini
sustentaria uma visão pessimista da capacidade de desenvolvimento nacional, porém a negatividade
não estaria em um “desenvolvimento insuficiente da acumulação de capital”, mas na “incapacidade
de incorporação das massas no processo de desenvolvimento”.
Estes amplos debates focam-se na possibilidade de pensar o “futuro da Nação”, e este é
sempre ancorado na potencialidade progressista da modernização, portanto, a superação do atraso
que acometeria a periferia perante o pujante, e supostamente harmoniosamente equilibrado,
capitalismo central.
O ponto de partida da problemática do desenvolvimento dependente é que o sistema
capitalista mundial é um espaço heterogêneo polarizado em torno de um centro dinâmico –
que concentra as economias produtoras de progresso técnico responsáveis pelos impulsos do
desenvolvimento – e uma periferia dependente – composta de uma constelação de economias
satélites que absorvem, com retardo e de maneira restrita, as transformações difundidas pelos
centros hegemônicos. Daí a existência de grandes discrepâncias entre as formas ideais de
funcionamento do capitalismo e seu modo real de operação na periferia. Apesar de repetir os
mesmos processos vividos pelos centros dominantes, na situação de dependência, as
estruturas e os dinamismos capitalistas perdem a sua eficácia como mola propulsora do
desenvolvimento econômico e do bem-estar social. (SAMPAIO JR., 1999: 89)

Em todas as reflexões mencionadas, apesar de sua riqueza de elementos, mantêm-se a
centralidade da questão agrária como pedra de toque da intelectualidade de esquerda brasileira,
sempre pensada a partir dos mecanismos de desenvolvimento descritos por Marx. Nesta concepção
clássica, a divisão entre agrário e urbano marcaria um momento necessário do processo de
desenvolvimento da sociedade capitalista. Seria um momento próprio da modernização tanto na
formação do trabalho produtor de valor, quanto no entrelaçamento produtivo entre diferentes ramos
industriais. Assim a agricultura, em contraposição à industrialização, seria momento necessário da
acumulação de capital. Entretanto, Alfredo nos chama atenção para o fato de que na periferia não
seguimos necessariamente esta ordem das coisas. Neste sentido, todas as concepções, inclusive as
mais radicais, que pensaram a questão nacional ao longo do século XX estiveram presas a uma
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fetichização do processo de desenvolvimento e modernização, modelo a ser alcançado, seja por quais
fossem os receituários indicados pelos teóricos da revolução brasileira.
Assim, a ausência de fundamento dos processos aqui desenrolados é característica particular
da forma de ser da periferia. Diferentemente da análise de O Capital de Marx, em que há um
processo fundamental de desfundamentação como forma de realização do conceito, há uma
realidade que se faz, desde o início, fetichizando os seus fundamentos, nexo próprio de uma
realidade econômico-geográfica que não foi a não ser o próprio moderno. A revolução
periférica, portanto, é um fetiche de revolução. (…) Entretanto, nem revolução, nem não
revolução, mas a sua ilusão como determinação da modernização periférica.” (ALFREDO,
2013: 114)

Neste sentido, o autor afirma que o processo de desenvolvimento seria marcado pelo que
denominou de “modernização negativa”, na qual a passagem da sociedade agrária para a urbana seria
determinada pela produção não industrial conformando assim uma forma específica de cisão entre
campo e cidade. Enquanto a produção agroexportadora, de café e algodão, por exemplo, era essencial
para fomentar a importação de bens de produção e consumo, a produção agrícola interna, a lavoura,
era um meio de rebaixamento dos salários, o que compensava os custos concorrenciais da
industrialização brasileira. Neste sentido, o processo de industrialização periférico demandava uma
produção agrária para que pudesse garantir todos os meios para sua existência, isto é, não era apenas
um meio de produção de matéria prima, mas também de rebaixamento do custo da força de trabalho
e meio de importação das bases tecnológicas necessárias ao processo produtivo, balizado este pelos
níveis mundiais de produtividade.
Assim, o fetiche industrializante dos anos desenvolvimentistas acabava por reforçar
concepções que anunciavam a necessidade de eliminação da condição agrária “arcaica” que se
expressava tanto na estrutura produtiva quanto nas relações de produção. A reprodução deste
“arcaísmo” era, entretanto, condição sine qua non para o próprio processo de industrialização.
Essa industrialização que se realiza no interior da sociedade brasileira não poderia ser de fato
uma superação de suas condições agrárias, mas era determinada por suas necessidades em
relação aos padrões de trocas internacionais existentes e que não seria possível realizar uma
paridade a partir de padrões industriais. Ainda, se os custos da força de trabalho industrial
estão presentes, porque parte desta produção se o fazia para o consumo interno, isto de fato
importa para a necessidade de reiteração da possibilidade de reproduzir uma sociedade
agrária na medida em que a destituição do colonato ou, se se preferir segundo o argumento
de Oliveira (1993), de um semi-campesinato, era já uma sociedade que se punha para e pela
troca. O sitiante, meeiro, diarista, etc. que se irrompe a partir da crise do café (cf.
MONBEIG, 1984), requalificando a ascensão da produção cafeeira que daí se restaura nas
décadas de 40 e início de 50, é ele mesmo um dos elementos primordiais da divisão social do
trabalho que se origina. Ou seja, não só como produtor mas como consumidor que reitera a
indústria para reproduzi-la e não segundo a migração campo cidade, tal qual a formação
clássica do trabalho assalariado. (idem: 98)
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Enfrentamos, portanto, ao longo de todos os programas agrários até agora citados, elaborados
por governos, teóricos ou militantes de esquerda, uma enorme dificuldade em compreender o
subdesenvolvimento sem as ilusões desenvolvimentistas na medida em que o desenvolvimento dos
países centrais é apresentado como isento de contradições e, assim, em termos valorativos como uma
economia perfeita, sem dependência, enquanto na verdade o que teríamos seriam diferentes formas,
ou formas particulares, do “moderno”, sendo este a unidade imediata da forma valor, seja esta forma
expressa no centro ou na periferia. (ibidem:103)
Podemos assim situar a bandeira da Reforma Agrária no Brasil como a principal demanda
para o campo brasileiro ao longo do século XX, sendo que, todas as organizações e agrupamentos
políticos ou mesmo todos os teóricos militantes que a defenderam até então apontavam para essa
Reforma como uma necessidade, uma mediação, um momento fundamental para superação do
atraso, e isso se daria em vários sentidos: na modernização produtiva do campo através da
eliminação do latifúndio improdutivo; na dinamização do mercado interno ao incluir grandes
contingentes de trabalhadores através da melhoria das condições de trabalho e da ampliação do
consumo; no rebaixamento dos custos com a mão de obra urbana ao garantir o barateamento dos
produtos agrícolas consumidos por estes trabalhadores e produzidos pelos médios e pequenos
produtores rurais. Como veremos, ao longo das décadas de 1980 e 1990 podemos adicionar um
quarto efeito positivo da reforma agrária defendido abertamente: a inserção produtiva na pequena
produção agrícola de enormes contingentes populacionais apinhados nas periferias urbanas que não
conseguiram se inserir no mercado de trabalho após as ondas migratórias campo-cidade.
Neste sentido, a demanda por Reforma Agrária, como uma das Reformas de Base
fundamentais, se sustenta na necessidade de sua realização tanto para a justiça social, a redução das
desigualdades e da violência (urbana e rural), quanto no impulso ao desenvolvimento das forças
produtivas do capital. O progresso nesse caso é constituído por uma unidade indissociável entre
desenvolvimento econômico e inclusão social.
(...) em lugar do antagonismo assassino entre Civilização e Barbárie, que vê os pobres como
lixo, entrava a ideia generosa de que o futuro dependia de uma milagrosa integração
nacional, em que a consciência social histórica levasse de vencida o imediatismo. Uma ideia
que em seu momento deu qualidade transcendente aos escritos de Celso Furtado, às visões da
miséria do Cinema Novo, bem como à Teoria da Dependência. (SCHWARZ, 2003:19)

Mas o que ocorre afinal nos anos da ditadura militar está há anos luz das reformas de base,
inclusive da Reforma Agrária, apesar de ter ocorrido de fato um processo de modernização tanto
agrícola quanto industrial no país. Nesse sentido, a ideia de que seriam estritamente necessárias as
reformas para o processo de modernização do país naufragou fragorosamente.
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Uma importante análise crítica das teorias sustentadas no dualismo arcaico-moderno, o qual
em grande medida sustentou a dualidade subdesenvolvimento-desenvolvimento ou mesmo periferiacentro, é a desenvolvida por Chico de Oliveira no seu texto clássico “Crítica à razão dualista”. A
crítica parte do dualismo da CEPAL, o qual separaria a modernização dos setores tradicionais da
sociedade, embora considerando que a primeira, caso fosse ética, poderia proporcionar “assistência
humanitária, remédio e ensino à leseira dos segundos”. Tanto o moderno quanto o atrasado seriam
encontrados em todos os tipos de sistemas e períodos, além disso, a oposição entre os dois elementos
seria apenas formal: “de fato, o processo real mostra uma simbiose e uma organicidade, uma unidade
de contrários, em que o chamado “moderno” cresce e se alimenta da existência do “atrasado”, se se
quer manter a terminologia.” (OLIVEIRA, 2003:32) A insistência no dualismo como matriz analítica
buscaria conciliar um suposto rigor científico com uma “consciência moral”, o que resultava portanto
em proposições reformistas e ético-finalistas. Oliveira critica a ideia de que o subdesenvolvimento
seria uma forma própria das economias pré-industriais ou uma forma “em trânsito” para formas mais
avançadas o da expansão do capitalismo.” (idem: 33)
Neste sentido, após 1956, quando o setor industrial supera o agrícola, se instauraria um novo
modo de acumulação marcado por uma realização interna crescente, mas que nunca superaria os
elementos “arcaicos” da formação econômica brasileira. Pelo contrário, necessitaria deles para se
sustentar e reproduzir este novo momento da estrutura produtiva que despontava. A presença da
regulamentação estatal é absolutamente fundamental, tanto para as relações de trabalho (CLT, salário
mínimo, etc) quanto para as bases da acumulação industrial (fixação de preços, distribuição de
ganhos e perdas entre os setores das classes dominantes, subsídios, taxações, investimentos em
infraestrutura, etc): “O Estado intervém para destruir o modo de acumulação para o qual a economia
se inclinava naturalmente criando e recriando as condições do novo modo de acumulação.” (ibidem:
40) Oliveira chega até mesmo a propor uma analogia entre esse momento da modernização periférica
e a passagem de uma economia capitalista para socialista – momento conhecido como fase de
transição – na qual é vital a intervenção estatal para que a economia funcione de forma “não
automática”.
Apesar do crescimento da indústria, o papel da agricultura segue sendo fundamental na
medida em que a exportação garante os bens de produção e intermediários para a indústria, ao
mesmo tempo em que deve suprir as necessidades alimentares das massas urbanas garantindo um
baixo custo da alimentação, bem como das matérias primas para a produção industrial. O problema
agrário segue sendo central e a periferia combinaria uma oferta elástica de mão de obra com oferta
elástica de terras, sendo possível a manutenção de custos de produção agrícola muito baixos, o que
também reduziria o custo da produção industrial através do barateamento da alimentação do
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trabalhador urbano. Portanto, a manutenção de relações de produção arcaicas no campo brasileiro é
fundamental para a reprodução de uma modernidade característica da periferia do capital:
No conjunto o modelo permitiu que o sistema deixasse os problemas de distribuição da
propriedade – que pareciam críticos no fim dos anos 1950 – ao mesmo tempo que o
proletariado rural que se formou não ganhou estatuto de proletariado: tanto a legislação do
trabalho praticamente não existe no campo como a previdência social não passa de uma
utopia; isto é, do ponto de vista das relações internas à agricultura, o modelo permite a
diferenciação produtiva e de produtividade, viabilizada pela manutenção de baixíssimos
padrões do custo de reprodução da força de trabalho e portanto do nível de vida da massa
trabalhadora rural. Esta é a natureza da conciliação existente entre o crescimento industrial e
o crescimento agrícola: se é verdade que a criação do “novo mercado urbano-industrial”
exigiu um tratamento discriminatório e até confiscatório sobre a agricultura, de outro lado é
também verdade que isso foi compensado até certo ponto pelo fato de que esse crescimento
industrial permitiu às atividades agropecuárias manterem seu padrão ‘primitivo’, baseado
numa alta taxa de exploração da força de trabalho. (OLIVEIRA, 2003: 45-46)

Assim, a manutenção, ampliação e combinação do padrão ‘primitivo’ com novas relações de
produção no setor agropecuário permitiram extraordinário crescimento do setor industrial e de
serviços ao fornecerem os excedentes populacionais que formaram o exército industrial de reserva e
os excedentes alimentícios cujo preço era determinado pelo baixíssimo custo da força de trabalho
rural, rebaixando o preço da força de trabalho urbana. Nesse quadro não haveria, portanto, qualquer
oposição entre arcaico e moderno: “Assim, não é simplesmente o fato de que, em termos de
produtividade os dois setores – agricultura e indústria – estejam distanciando-se, que autoriza a
construção do modelo dual; por detrás dessa aparente dualidade, existe uma integração dialética.”
(idem: 47)
A relação indissociável entre arcaico e moderno também permearia a relação entre as
diferentes frações da burguesia, na medida em que, diferentemente de como se deu esse processo no
centro do sistema, na periferia não haveria uma ruptura brusca com os setores agroexportadores.
Enquanto no centro a mudança da hegemonia das classes proprietárias rurais para as urbanoindustriais exigiu rupturas em todos os níveis, no Brasil teria permanecido uma hegemonia parcial
das classes rurais proprietárias, amparadas no mercado internacional. Portanto, essa transição à
sociedade urbano-industrial não exigiria uma ruptura total do sistema, o que se expressou
primeiramente no pacto populista de Vargas, mas também nas políticas agrária e agrícola ao longo
das décadas subsequentes.

Ao mesmo tempo em que a classe proprietária rural não é excluída e

continua participando de forma subordinada do poder e do recebimento de subsídios e regulações
estatais, não é afetada pela legislação trabalhista, restrita aos trabalhadores urbanos. Segundo
Oliveira (2013:65), um pacto estrutural teria se conformado garantindo essa conciliação entre arcaico
e moderno: “Esse pacto estrutural preservará modos de acumulação distintos entre os setores da
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economia, mas de nenhum modo antagônicos, como pensa o modelo cepalino”.
Nesse sentido, apesar das mudanças econômicas e sociais promovidas durante a ditadura
militar podemos identificar também nessa linha conciliatória com o grande capital no campo a
principal proposta de política agrária desse período: o Estatuto da Terra. Essa política agrária foi
apresenta em um primeiro momento, ao menos aparentemente, com certo cunho progressista.
Considerado uma das leis mais avançadas em termos de política agrária já elaborada no Brasil, em
1964, logo após o golpe, é apresentado o Estatuto da Terra com dupla meta: a realização de uma
reforma agrária para a justiça social e aumento da produtividade; e o desenvolvimento da agricultura
visando pleno emprego e industrialização do campo. Estabeleceu-se aí a necessidade de uma gradual
extinção do latifúndio e do minifúndio para “justiça social, progresso e bem-estar do trabalhador
rural”, bem como o desenvolvimento do país. O Estatuto instituiu: o cadastro e classificação das
propriedades (latifúndio, minifúndio, empresa rural, etc), a criação do IBRA (futuro INCRA), a
definição da função social da terra, o pagamento de terras desapropriadas com títulos da dívida, o
imposto territorial rural e a possibilidade de formação de cooperativas rurais.
Mas, como se explica que um governo conservador e antipopular estabeleça uma lei agrária
progressista e de caráter social como esta? E mais, como teria este mantido o Estatuto do
Trabalhador Rural que concede a expansão de vários direitos dos trabalhadores urbanos para os
trabalhadores do campo?
Devido ao clima de ebulição social, principalmente em torno do tema agrário durante o
governo Goulart, era necessário que o novo governo, o ditatorial, respondesse de alguma maneira às
forças sociais e políticas. Para isso, optou, além da violência repressora aberta sobre toda forma de
manifestação popular, pela formulação de leis progressistas, mas permeadas de ambiguidades, e que
seriam posteriormente “aplicadas” de acordo com as decisões deste mesmo governo autoritário.
Portanto, o que vimos nas décadas subsequentes foi a perseguição dos movimentos rurais, a
privatização de terras públicas, a realização de projetos de colonização da Amazônia como
mecanismo de reduzir os conflitos e a pobreza no sul e nordeste (“gente sem terra para terra sem
gente”) e a criação de amplos mecanismos de financiamento para modernização da grande
propriedade agrícola.
Pudemos constatar, portanto, que a primeira meta, a reforma agrária, ficou no papel, enquanto
a segunda, a política agrícola, teve prioridade nos governos subsequentes, principalmente quanto ao
desenvolvimento empresarial da agricultura. O que observamos com o fim da ditadura e o processo
de democratização, quando essas leis agrárias poderiam ser diretamente cobradas pela população,
foram mudanças carregadas de mais ambiguidades, principalmente quanto à definição de “terra
produtiva” e os caminhos para sua desapropriação, o que representou um verdadeiro retrocesso da
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Constituinte de 1987 em comparação com o Estatuto da Terra formalmente produzido pelos
governos militares.
Entretanto, tanto a composição arcaico/moderno descrita por Francisco de Oliveira, quanto a
política agrícola austera que não chegou nem perto de realizar a “gradual” Reforma Agrária,
possibilitaram a modernização do país. Isso só foi possível, a nosso ver, devido a dois elementos a
princípio não previstos ou em alguma medida combatidos pelos teóricos “dualistas” da esquerda
desenvolvimentista e democrática: a ampliação das classes médias urbanas (mercado de consumo
restrito) e o enorme afluxo de capitais internacionais aos países periféricos (associação imperialista).
A expansão da economia pós-64 teria sido marcada por um desequilíbrio que segundo
Oliveira se expressou em uma política seletiva de combate à inflação, sendo que esta viabilizou a
retomada da expansão após a recessão, que durou até 1967. Neste sentido, as perdas da inflação
foram direcionadas à população de baixa renda na medida em que o salário mínimo não cobria os
custos de reprodução, pois esta se mercantilizava e industrializava. Apesar desse desequilíbrio, ainda
assim a demanda produtiva é garantida pela ampliação do número de habitantes urbanos em todos os
estratos sociais.
Por um lado, os estratos de renda baixa se ampliaram numericamente ampliando também o
mercado de bens de consumo não duráveis, ainda que os custos da reprodução da força de trabalho
fossem mais altos do que o salário médio dos trabalhadores. Por outro lado, e fundamentalmente, o
aumento do consumo de bens de consumo duráveis ocorreu através da ampliação de um mercado de
alta renda, concentrado nos estratos da burguesia e das classes médias. Consequentemente, ampliouse o mercado de bens de capital para viabilização da produção de bens duráveis.
Assim se conformaria um processo de expansão capitalista concentracionista, isto é, capaz de
se desenvolver apesar de manter um mercado de consumo restrito, de modo que o aquecimento das
vendas de bens de consumo duráveis para as classes médias, garantia a demanda para os outros
setores, necessários para a produção de produtos do Departamento II.
Tendo como demanda as classes altas em uma distribuição de renda extremamente
desigualitária, a produção nacional de bens de consumo duráveis, dos quais o automóvel é
um arquétipo, encontra mercado e realiza sua função na acumulação tornando as unidades e
os ramos fabris a ela dedicados as unidades-chave do sistema: essas não apenas estão entre
as mais rentáveis e mais promissoras do setor industrial, como orientam o perfil da estrutura
produtiva. (OLIVEIRA, 2013: 52)

A produção de bens duráveis foi assegurada pela concentração do consumo nas classes
médias, inclusive estando essas classes também integradas ao processo produtivo, na medida em que
se expandiam os cargos gerenciais, os “white collars”, com salários e posição social elevada em
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relação aos operários. Neste sentido, fracassa a tese de amplos setores da esquerda, como vimos ao
longo deste capítulo, que afirmava que uma condição fundamental para o desenvolvimento do
capitalismo no Brasil se viabilizar seria a dinamização do mercado interno através de sua expansão,
ampliando a capacidade de consumo de toda a massa populacional e inserindo amplos contingentes
em condições de garantia de sua reprodução. Ao contrário disso, o que vimos nas últimas décadas do
século XX, é um desenvolvimento industrial que se amparou na concentração de renda e na
desigualdade social crônica:
(...) o mercado para os produtos industriais dos novos ramos assentava-se exatamente numa
distribuição extremamente desigualitária de renda, a qual estava muito longe de constituir-se
em obstáculo ao crescimento, como supõe Furtado e todos os seguidores do dualestruturalismo cepalino. Os altos preços dos produtos nacionais que substituíam os
importados, antes de frearem a demanda, produzirem capacidade ociosa, baixarem a relação
produto/capital, eram adequados à distribuição da renda e cumpriam o papel de reforçar a
acumulação, mediante o incremento dos diferenciais salário/produtividade. Uma crise de
realização de tipo clássico existiria se, mantendo-se altos os preços dos produtos nacionais,
a distribuição de renda fosse mais igualitária, e não o contrário. (idem: 96)

Vale dizer ainda sobre esse tema que a constituição de setores médios com alta capacidade de
consumo não significa que tenha se criado nada parecido com um Estado de Bem Estar Social na
periferia. Respondeu-se a uma necessidade posta pela estrutura produtiva através do Estado e de suas
estruturas de incentivo e crédito, tanto para a burguesia industrial como para os estratos médios
consumidores. Também nesse sentido, o Estado interveio na estruturação de um mercado de capitais
“descolado” da estrutura produtiva, dando fluidez à circulação do excedente econômico.
O grande potencial de acumulação da economia brasileira somado ao quadro limitado de base
de acumulação capitalista nacional é direcionado pelo estado ditatorial como intensificação do
processo iniciado no período JK: a associação com o capital estrangeiro como meio para o
financiamento e a incorporação de tecnologia.
Estes processos, a estruturação de mercados consumidores e de um mercado financeiro em
que se passa a viabilizar produção e consumo, estão intimamente interligados. O nível mais elevado
de renda das classes médias decorre das novas ocupações criadas pela expansão industrial, ao mesmo
tempo em que as classes de baixa renda sofrem enorme compressão salarial. Isso permite que ocorra
simultaneamente ao processo de modernização, no qual se amplia a mais valia tanto absoluta quanto
relativa, uma superacumulação, necessária para que a acumulação real possa se realizar. Assim, o
aumento da taxa de lucro ativa a economia e permite sua expansão, mas, para tal, nesse momento
histórico do desenvolvimento do capital, seria central a formação de monopólios: “as empresas que
requerem uma homogeneidade monopolística da economia como condição sine qua non para sua
expansão.” (OLIVEIRA, 2013: 101)
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O papel do Estado se apresenta mais uma vez como fundamental, na medida em que diversos
desequilíbrios e contradições permeiam este processo. Um exemplo é o fato de o impulso ao
desenvolvimento do Departamento II (bens de consumo duráveis) não ter sido transmitido
proporcionalmente ao Departamento I (bens de produção), o que levou a uma não internalização total
da potencialidade de crescimento esperada, permanecendo, portanto, a dependência das exportações,
necessárias para o abastecimento das necessidades do DI. Desse modo, o Estado entrou como
subsidiário das exportações na tentativa de compensar o aumento das importações de bens de capital.
Além disso, como vimos no capítulo anterior, o incentivo ao investimento na grande
produção agrícola passou pela construção de um caminho que recebesse livremente o fluxo de
capitais estrangeiros, o processo de financeirização da agricultura. Como vimos através das análises
de Delgado (1985, 2014), a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural em fins de 1964 foi
fundamental para o desenvolvimento do capital no campo e o que conhecemos como a Revolução
Verde da periferia, isto é, a tecnificação da produção agrícola de larga escala. É neste período em que
o conglomerado, unidade típica da estruturação monopolística, começou a ocupar os investimentos
produtivos agrícolas. É o incipiente agrobussiness, hoje denominado agronegócio, que nas décadas
subsequentes passou a ocupar um papel fundamental na estruturação econômica do país. As
vicissitudes deste processo e suas consequências são identificadas por alguns analistas da relação
entre questão agrária e crise, como veremos no próximo capítulo. Porém, no momento em que
Oliveira escrevia a “Crítica à razão dualista”, publicado como artigo pela primeira vez em 1972,
seria possível aventar ainda que parcialmente as consequências do processo de financeirização e seu
descolamento das capacidades produtivas, o que o autor apresenta em forma de dilema:
(...) para fazer com que as aplicações no mercado de capitais não sejam um concorrente às
aplicações na órbita produtiva, é necessário que as taxas de lucro do mercado financeiro se
aproximem das taxas de lucro reais, mas essa operação pode ter como resultado matar a
‘galinha dos ovos de ouro’: as baixas nas cotações nas bolsas afugentam as pessoas físicas do
mercado de capitais e diminuem a liquidez das empresas, pela enorme retenção de papéis de
rentabilidade em declínio.” (OLIVEIRA, 2013: 102)

Além disso, aponta para o fato de que mesmo o processo ampliado de financeirização não
leva a superação dos arcaísmos, sendo que estes continuamente se repõem, ainda que sob formas
diferentes das do período antecedente:
A estruturação da expansão monopolística requer taxas de lucro elevadíssimas e a forma em
que ela se dá (via mercado de capitais) instaura uma competição pelos fundos de acumulação
(pela poupança) entre a órbita financeira e a estrutura produtiva que esteriliza parcialmente
os incrementos da própria poupança: um crescente distanciamento entre a órbita financeira e
a órbita da produção é o preço a ser pago por essa precoce hegemonia do capital
financeiro. O sistema evidentemente se move, mas na sua re-criação ele não se desata dos
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esquemas de acumulação arcaicos, que paradoxalmente são parte de sua razão de
crescimento; ele aparenta ser, sob muitos aspectos, no pós-1964, bastante diferenciado das
etapas anteriores, mas sua diferença fundamental talvez resida na combinação de um maior
tamanho com a persistência dos antigos problemas. (idem: 106, grifos meus)

Chegamos por fim a uma condição extremamente contraditória para os movimentos agrários
deste período: o campo brasileiro se modernizou sem a realização da Reforma Agrária. Algo
considerado impossível, ou ao menos assim apresentado pela totalidade das forças progressistas do
período, ocorreu com amplo sucesso: o desenvolvimento técnico da capacidade produtiva agrícola,
em especial nos ramos voltados para exportação, mas também naqueles direcionados ao consumo do
mercado interno que, como vimos, se ampliava progressivamente. A faceta moderna do estado
autoritário e capitalista traz à esquerda contradições de improvável superação. Roberto Schwarz
produziu importantes sínteses ao buscar encarar as consequências da derrota pós-golpe:
O importante é o caráter sistemático desta coexistência [entre arcaico e moderno], e seu
sentido que pode variar. Enquanto na fase Goulart a modernização passaria pelas relações de
propriedade e poder, e pela ideologia, que deveriam ceder à pressão das massas e das
necessidades do desenvolvimento nacional, o golpe de 64 - um dos momentos cruciais da
guerra fria - firmou-se pela derrota deste movimento, através da mobilização e confirmação,
entre outras, das formas tradicionais e localistas de poder. Assim a integração imperialista,
que em seguida modernizou para os seus propósitos a economia do país, revive e tonifica a
parte do arcaísmo ideológico e político de que necessita para a sua estabilidade. De obstáculo
e resíduo, o arcaísmo passa a instrumento intencional da opressão mais moderna, como aliás
a modernização, de libertadora e nacional passa a forma de submissão.” (SCHWARZ,
2014:23-24)

Enquanto a esquerda desenvolvimentista (autodeclarada ou não) defendia a dinamização do
mercado interno e a Reforma Agrária para o desenvolvimento da estrutura produtiva capitalista
nacional e para melhorias nas condições de vida da classe trabalhadora, o governo ditatorial militar,
em um contexto de crise de superacumulação de capitais no mercado internacional, promoveu a
modernização do campo sem distribuição de terras e a ampliação do mercado sem integração das
massas trabalhadoras no consumo interno. Aí está o que ainda em parte amargamos: o caráter
moderno e dinâmico do truculento e assassino regime ditatorial. Nada muito além que mais uma
faceta do sistema capitalista que em parte dispomos, nos projetos das esquerdas, a desenvolver:
(...) O Governo que resultara do golpe, contrariamente à pequena burguesia e à burguesia
rural, que ele mobilizara mas não ia representar, não era atrasado. Era pró-americano e
antipopular, mas moderno. Levava a cabo a integração econômica e militar com os Estados
Unidos, a concentração e a racionalização do capital. Neste sentido o relógio não andara para
trás, e os expoentes da propriedade privada rural e suburbana não estavam no poder.” (idem:
21)

Dentro desse contexto afinal, por que lutar por reforma agrária? Quem levaria a frente esse
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projeto mediante o desmantelamento das principais organizações da esquerda brasileira após o golpe
militar? Qual a base social que sustentaria essa luta? Por fim, como de um contexto de derrotas
emergiu o que ficou conhecido como o maior movimento social da América Latina? E qual o sentido
de sua principal reivindicação, novamente, a Reforma Agrária?

c) Reforma e/ou Revolução: as origens do MST e o princípio da crise da modernização
Simultaneamente à modernização ditatorial ocorreu a ampliação da concentração fundiária,
bem como as mais diversas formas de expropriação de posseiros, meeiros, arrendatários e
trabalhadores rurais assalariados. Uma inevitável consequência foi o aumento exponencial de
conflitos fundiários e da violência no campo, bem como um enorme êxodo rural. Assim, apesar de o
imediato pós-64 ser marcado pelo quase completo aniquilamento do movimento dos trabalhadores
rurais com a perseguição, prisão e assassinato dos principais organizadores das Ligas Camponesas,
das ULTABs e do MASTER (RS), no início dos anos 1970 começou um processo, ainda que
incipiente, de reorganização das lutas agrárias. O marco desse renascimento foi o surgimento das
CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) que se proliferaram nas periferias urbanas e rurais, o que em
1975 levou à criação da CPT (Comissão Pastoral da Terra), órgão da Igreja focado nas questões
fundiárias. Assim, se formaram três frentes de luta no campo: 1 - os assalariados rurais que se
centravam nas reivindicações salariais e de melhores condições de trabalho; 2 – os posseiros que
resistiam contra a grilagem e as expropriações buscando manter-se na terra onde viviam e
trabalhavam; 3 – os sem terra, que em fins dos anos 1970 e início dos 1980 começaram a ocupar
terras e reivindicar a reforma agrária. (FERNANDES, 2001)
Dessa forma, apesar da ampla tecnificação agrícola em curso, o 3° Congresso da Contag, de
1979, recolocou como principal bandeira a Reforma Agrária, alegando que esta seria necessária para
a justiça social e para o aumento de produtividade no campo. No documento final do encontro é
explícita a demanda pela distribuição massiva de terras, inclusive defendendo-se que esta deveria ser
uma bandeira central no movimento sindical rural. Assim, este deveria: pressionar o governo para
que realizasse a reforma agrária; orientar os posseiros para resistir às expropriações de suas terras; e
organizar o trabalho de base com o objetivo de ocupar terras.
É crucial lembrarmos o contexto em que se insere a reorganização das lutas no campo
brasileiro. A segunda metade dos anos 1970 foi marcada pela crise do “milagre econômico”, isto é, o
início da crise do projeto modernizador periférico. Enquanto aqui corríamos contra o tempo para
promover a incorporação tecnocientífica da segunda revolução industrial, desde a segunda metade
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dos anos 1970 se instaurava no centro produtivo capitalista o que chamamos de 3ª revolução
tecnocientífica, isto é, a microeletrônica e os microprocessadores invadiram o processo produtivo
central e inauguraram um novo padrão de produtividade mundial.
A crise econômica que aqui se instaurou levou em grande parte à crise política que
desembocou na abertura democrática e, por conseguinte, no fim do regime militar. A crise se
expressou em diversos setores da sociedade brasileira, um exemplo marcante são as greves do ABC
paulista de 1979 que tiveram influência direta na fundação do Partido dos Trabalhadores em 1980, e
levaram à formação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em 1983. Neste momento se
estruturaram as mobilizações contra a carestia e os movimentos de bairro, profundamente
influenciados pelas CEBs. Nesse período também observamos a formação de uma massa de
trabalhadores recém expulsos do campo que não conseguiam ser incorporados no mercado de
trabalho urbano-industrial. Neste sentido é importante considerar que a capacidade de incorporação
de mão de obra diminuía na medida em que a crise avançava.
Bernardo Mançano Fernandes (1996, 2001), em livros onde analisa o surgimento do MST no
estado de São Paulo e no Brasil, cita o número de 30 milhões de pessoas que migraram para as
cidades ou outras regiões do país durante o regime militar. No estado de São Paulo, o que mais
recebeu migrantes provenientes de outros estados no período, em 1960 havia 4,7 milhões de pessoas
vivendo no campo e cerca de 8 milhões nas cidades. Em 1991, esse número se alterou para 2,2
milhões de moradores no campo e impressionantes 29,2 milhões nas cidades deste mesmo estado.
Essa massa híbrida composta por posseiros, meeiros, arrendatários, expropriados (os sem terra),
bóias frias e trabalhadores desempregados do campo e da cidade passou a compor movimentos
sociais rurais e urbanos. Uma enorme massa de trabalhadores vagando pelo país em busca de uma
saída para garantir sua subsistência.
Muitas ocupações espontâneas surgiram da necessidade direta e imediata dos trabalhadores
do campo e começaram a se proliferar em várias regiões do país no início dos anos 1980. Com uma
intensa participação dos setores progressistas da Igreja Católica (CEBs e CPT) e de militantes do
PCB e do sindicalismo rural, se iniciou um processo de aglutinação dos diversos movimentos e
agrupamentos que lutavam pela terra para a construção de um movimento unificado. Em 1984, o
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foi fundado.
O 1° Congresso do MST, organizado a partir do 1° Encontro Nacional em Cascavel, no
Paraná, em 1984, aconteceu durante os dias 29 a 31 de janeiro de 1985. Dele foi tirado como
orientação a ocupação de terra como forma de luta, além de ter sido definido os princípios do
MST: a luta pela terra, pela Reforma Agrária e pelo socialismo. (site do MST)
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Constituindo-se como partes de um mesmo processo de lutas não é de se espantar que no
primeiro congresso do MST, em 1985, atrás da mesa central estivessem as bandeira da CUT e do PT,
assim como a presença de Lula como palestrante político.
Neste período, há uma latente esperança de realização da Reforma Agrária através da
democratização e da formulação de uma nova Constituição, o que era alvo de intensas disputas.
Nesta toada, chegaram a cinco os anteprojetos das mais diversas forças políticas apresentados na
Assembleia Constituinte sobre a questão agrária. Porém, o MST nasceu com uma perspectiva que ia
muito além do limite institucional e legalista, já carregando certa clareza de que suas reivindicações
só seriam atendidas a partir de lutas radicalizadas e com ampla base popular. Dessa forma, o
surgimento do MST trouxe consigo o legado histórico da luta pela terra do até 1964, buscando em
um movimento de base popular, a partir de uma nova estrutura organizativa, recuperar o fio da
meada pré-golpe, mas rompendo com as esperanças pecebistas de estabelecer qualquer aliança com
setores burgueses.
Não é a toa que a principal escola de formação do movimento, inaugurada em 2005, tenha
sido nomeada Escola Nacional Florestan Fernandes. Este teórico e militante político articulou de
forma magistral elementos contraditórios, que assim, permeados de contradições se apresentavam na
realidade concreta. Sintetizou a complexa relação que se desenrolou concretamente ao longo da
história do MST entre Reforma e Revolução. Não são palavras meramente formais as que aparecem
nos documentos dos primeiros congressos do movimento e seus programas agrários: a luta pela
reforma agrária e pelo socialismo. Como afinal se articulariam princípios reformistas e
revolucionários? Qual a relação deste complexo emaranhado com as condições objetivas deste tempo
histórico?
Para desenvolver estas problematizações explanemos sucintamente a leitura de Florestan
Fernandes (2005) sobre o período. Para o autor, o golpe militar de 1964 teria sido um momento de
reorganização da dominação da classe burguesa no Brasil. Seria, portanto, a fase final de um longo
processo de transição do capitalismo brasileiro de seu modo competitivo para sua forma
monopolista.
Teria ocorrido, dessa forma, o que Fernandes chamou de Revolução Burguesa, a qual, no
caso de um país de capitalismo dependente, se realizaria como uma contra- revolução, lenta e
gradual. Os dinamismos da economia capitalista mundial impunham de fora para dentro o seu
próprio tempo histórico, dessa forma, ao invés de o capitalismo dependente caminhar para uma
Revolução Burguesa em sua forma clássica, semelhante às que ocorreram nos países centrais, este se
desviaria para uma “Revolução Institucional”. Seria o fechamento de um prolongado processo de
intensificação da industrialização, de uma transmutação lenta das classes dominantes tradicionais
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para uma burguesia industrial mesclada com um trabalhoso processo de acomodação dos interesses
internos com os do capital internacional. Apesar de se colocar como etapa final, esse momento
representaria ainda uma súbita mudança no eixo de decisões que garantiam à burguesia, interna e
externa, a continuidade de sua dominação. (FERNANDES, 2005)
O autor descreveu o início dos anos 1960 como um período de crise da dominação burguesa
devido à necessidade de se integrar aos padrões produtivos internacionais e conter as insatisfações
sociais. Para tal, a centralização do poder estatal se colocou como fundamental.
O problema central da investigação histórico-sociológica da Revolução Burguesa no Brasil
consiste na crise do poder burguês, que se localiza na era atual e emerge como consequência
do capitalismo competitivo para o capitalismo monopolista. (idem: 215)

A revolução nacional no capitalismo dependente se conformou em uma revolução específica,
que buscava o “desenvolvimento” e a “revolução dentro da ordem”, reproduzindo “arcaísmos” como
estruturas fundantes da modernização e garantindo um processo repressivo sobre toda a sociedade.
Essa face expressivamente autoritária e violenta do poder burguês se apresentava justamente no
momento em que havia uma crise do projeto modernizador em curso: “Trata-se do capitalismo
dependente na era do imperialismo total, num momento de crise mundial da periferia do sistema
capitalista e como parte de uma luta de vida e morte pela sobrevivência da dominação”. (ibidem:
359)
Segundo Fernandes (2005), a resposta à intensa heterogeneidade da estrutura produtiva
brasileira e à gritante falta de integração nacional é o despotismo. Negando ceder em qualquer
benefício ao trabalhador, em realizar qualquer reforma que beneficiasse as classes subalternas e se
colocando como detentora da única fonte de poder legítimo, a burguesia brasileira garantiria um
controle societário eficiente. Neste sentido, além de manter reproduzir o “arcaico”, a burguesia
promoveria a liberdade total à grande empresa e à livre inserção do capital internacional na economia
brasileira.
No capitalismo dependente existiriam duas diferenças fundamentais que necessitam
esclarecimento segundo o autor: 1) A revolução burguesa não estava necessariamente alinhada à
democracia. No capitalismo dependente, ao contrário disso, ela se fundava na autocracia e 2) Essa
revolução não representava uma autonomização da burguesia nacional. Mas, em oposição a isso,
mantinha-se, necessariamente, a condição de dependência e subdesenvolvimento.
A escassez de recursos e a gritante desigualdade social impediam que a burguesia pudesse
realizar concessões às classes populares sem correr o risco de iniciar revoltas em massa, de forma
que se iniciassem questionamentos com alto grau de radicalidade devido à situação de miserabilidade
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em que vivia a maioria da população. Como consequência, seria impossível a realização da Reforma
Agrária, a valorização do trabalho e a expansão massiva do mercado interno.
A extrema concentração de riqueza, a drenagem para fora de grande parte do excedente
econômico nacional, a consequente persistência de formas pré ou subcapitalistas de trabalho
e a depressão medular do valor do trabalho assalariado, em contraste com altos níveis de
aspiração ou com pressões compensadoras à democratização da participação econômica,
sociocultural e política produzem, isoladamente e em conjunto, consequências que
sobrecarregam e ingurgitam as funções especificamente políticas da dominação burguesa.”
(idem: 293)

A revolução, nesse caso, é um processo que se prolongaria no tempo, com um caráter
retardatário e, se esta significava uma revolução para a burguesia, nada mais era que uma contrarevolução para as outras classes. Os objetivos da dominação burguesa centralizada seriam: manter o
poder burguês, se integrar ao mercado internacional através de concessões mútuas e controlar a
máquina estatal. É necessário que fique claro que para Fernandes a burguesia interna não seria
nacional, mas uma burguesia pró-imperialista, cada vez mais entrelaçando os momentos internos de
acumulação capitalista com o desenvolvimento desigual da economia e com os dinamismos das
empresas multinacionais das nações hegemônicas.
Portanto, no fundo da crise do poder burguês estava a necessidade histórico-social de
adaptação da burguesia brasileira ao industrialismo intensivo não sob uma evolução que
acelerasse e aprofundasse a revolução nacional, como ocorria sob o capitalismo competitivo.
Porém, ao contrário, sob uma evolução que agravava o desenvolvimento desigual interno e
intensificava a dominação imperialista externa, pois ambos teriam de ser, irremediavelmente,
os ossos, a carne e os nervos do industrialismo intensivo. (FERNANDES, 2005: 319)

Como afirmamos, a situação de extrema concentração de riqueza e poder não permitiria que a
burguesia nacional se movimentasse em um espaço político e se articulasse com interesses sociais
diversos. Não podendo, por conseguinte, servir-se de nenhuma forma de radicalismo burguês ou de
reformismo para captar a simpatia das massas, sem arriscar os fundamentos materiais e políticos do
capitalismo dependente. Por fim, uma característica central da burguesia dependente que o autor
ressalta é que ao mesmo tempo em que se apresentava como uma classe forte para dentro,
demonstrava constantemente sua fraqueza em relação ao poder do capital externo:
De outro lado, elas não contam com uma base material de poder para se auto-afirmarem e se
auto-privilegiarem, de modo pleno, a não ser para dentro, pois seu famoso ‘Estado
autoritário’ não produz os mesmo efeitos para fora, especialmente diante das exigências
impreteríveis das multinacionais, das nações capitalistas hegemônicas ou de sua
superpotência e da comunidade internacional de negócios. (idem)

Mantêm-se as desigualdades e a miséria da população brasileira, ao mesmo tempo em que se
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perpetua, ainda que anemicamente, a acumulação e o desenvolvimento capitalista. Esses
fundamentos psicológicos, morais e políticos que se estabelecem na consciência burguesa levariam,
segundo o autor, ao enrijecimento da dominação que acaba por se transformar em uma força social
autoritária e totalitária. Essa leitura de Florestan Fernandes, ainda que se demonstre um tanto quanto
presa às teses da modernização e desenvolvimento nacional, parece estar há um passo além da maior
parte das clássicas leituras do pensamento social brasileiro, na medida em que reconhece, assim
como Oliveira e Schwarz, que foi possível à burguesia local a realização de um processo
modernizador através de uma enorme abertura ao mercado internacional e um grande
intervencionismo estatal na economia, sem realizar políticas sociais estruturais e aumentando ainda
mais a concentração de terra e renda.
Essa definição que Fernandes faz da burguesia nacional como pró-imperialista e dependente
levou à compreensão de que sua posição subalterna a impediria de qualquer política de distribuição
de renda ou de realização das reformas estruturais. Teria assim dominado a máquina estatal do país e
constituído uma estrutura tecnocrática e política que blindaria o Estado a qualquer tipo de Reforma.
Essa análise de Fernandes contribuiu para uma formulação estratégica que expressava as
condições e perspectivas da ação política dos principais movimentos de esquerda no país. Afinal, o
que fazer perante uma burguesia associada ao capital internacional, uma revolução burguesa
“institucional” despótica e um Estado tecnocrático impermeável a qualquer tipo de Reforma ou
política social massiva que visassem a inclusão dos enormes contingentes de trabalhadores na
estrutura básica de benefícios produzida pelo “desenvolvimento” periférico?
Esta resposta das principais organizações em defesa dos trabalhadores brasileiros foi expressa
politicamente nos primeiros anos de democratização no que passou a ser conhecido como Programa
Democrático e Popular (PDP).
Este seria não mais que uma expressão programática das condições históricas (econômicas,
políticas e sociais) que buscamos descrever e problematizar ao longo deste capítulo. Assim, as
mudanças de programas estratégicos, bem como as elaborações teóricas que apresentamos até o
momento, em âmbito partidário, organizativo ou acadêmico, não são causa, mas em grande medida
expressão da ação dos sujeitos e os limites a eles impostos por um tempo histórico. Ainda que estas
elaborações também tenham influenciado as práticas políticas de sua época.
Entretanto, é interessante notarmos algumas transformações e algumas continuidades dessa
concepção programático-política em comparação com a que expressou e organizou as lutas no pré64. Afinal, sob qual concepção de organização e ação política emerge o Movimento dos sem terra?
Que fio da meada é esse que as organizações pós-ditadura buscavam recuperar? E quais as novas
condições em que se encontravam em relação ao período anterior?
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Desde a formação e consolidação do PCB, no início do século XX, até o golpe militar, em
1964, se conformou como o programa estratégico mais elaborado e consistente o que ficou
conhecido como Programa Democrático Nacional (PDN). Já mencionamos anteriormente a
conformação deste programa, elaborado pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), que pode ser
sintetizado a partir de sua característica etapista, marcada pela aliança com os setores
modernizadores e industrialistas da burguesia nacional que seria seguida pelo momento da ruptura
socialista. Mediante o golpe ditatorial, esse programa e as organizações que o sustentavam (em
especial do PCB) entraram em crise.
O PDP surgiu em fins da ditadura militar, muito influenciado pelas greves de 1979 no ABC e
pela crise do comunismo já em curso na Europa, e mediante a necessidade da esquerda de constituir
um Partido dos Trabalhadores. Assim, compõem o PDP princípios como o anticapitalismo, o
classismo (“partido dos assalariados sem patrões”) e a luta pela democracia. A constituição desse
partido de massas se deu a partir da organização de dois braços: o braço institucional voltado às
disputas eleitorais e legislativas, e o braço da pressão social de massas expresso nas lutas sindical
(CUT) e popular (MST), o que ficou conhecido como tática da pinça. Essa via eleitoral deveria estar
subordinada à luta social, e viabilizaria gradualmente as condições para a instituição posterior do
socialismo. As bases desse programa estão presentes tanto nos documentos das correntes que
compunham o PT. (IASI, 2006)
Voltando a Florestan Fernandes, a leitura hegemônica nesse momento seria de que no Brasil
não haveria condições para uma luta direta pelo socialismo via tomada insurrecional do Estado,
porém as demandas sociais esbarrariam em um Estado associado ao capital internacional e vedado a
qualquer reforma estrutural, portanto incapaz de responder às necessidades prementes da classe
trabalhadora. Portanto, para criar as condições revolucionárias, seria necessária uma forte pressão
social no Estado. Na medida em que esse não respondesse satisfatoriamente às classes populares,
estas se organizariam cada vez mais e passariam progressivamente a ações radicalizadas. Este seria o
necessário “acúmulo de forças”, isto é, um processo gradual que construiria uma organização
revolucionária com base social massiva no campo e na cidade, e que fortaleceria a constituição e
expansão do proletariado no Brasil. Esta era concebida como a principal forma de se alterar, ainda
que a longo prazo, a correlação de forças, naquele momento desfavorável para as organizações de
esquerda.
Além disso, o PDP tinha como base a concepção de que um país de capitalismo dependente
não conseguiria sustentar-se economicamente de forma autônoma, sendo assim necessário combinar
uma economia planificada com uma economia de mercado. Não haveria, portanto, condições
subjetivas, pois a classe trabalhadora não estaria madura o suficiente para uma luta que visasse a
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superação do capitalismo e implantação do socialismo, nem condições objetivas, pois o capitalismo
dependente brasileiro não conseguiria se sustentar de forma autônoma em relação aos países do
capitalismo central. Assim se justificava o acúmulo de forças via reformas sociais e o
desenvolvimento da estrutura produtiva via economia de mercado e planificação. (IASI, 2006)
O PDP seria, portanto, um programa de “transição para a transição”, isto é, um processo de
transição capitalista que criaria condições para a transição socialista. Esta concepção estava mais
uma vez fundada nas análises de Florestan Fernandes que afirmavam a necessidade de uma
“revolução dentro da ordem que só se completaria contra e fora da ordem”.
Pensando as continuidades e descontinuidades perante a linha programática do pré-64, se por
um lado as formulações democráticas e populares se definem classistas, rompendo, ao menos em seu
surgimento, com qualquer perspectiva de aliança com setores da burguesia nacional, afirmando-se
como massiva e popular (os trabalhadores pelos trabalhadores), por outro, repõe-se a necessidade de
agir em etapas, pensando mais uma vez o desenvolvimento do capitalismo no Brasil como um
momento necessário (de constituição do proletariado e acúmulo de forças) para se chegar às
condições para a revolução socialista. E é importante notarmos que a bandeira da democracia
terminava por garantir uma certa unidade entre essas perspectivas. Além disso, nesse momento
socialdemocracia e socialismo real em muito se assemelhavam, em uma conformação mundial que
consolidava a primeira opção para as esquerdas no mundo30.
As maneiras pelas quais essa paradoxal relação se expressou na história concreta do MST
conformam uma história a ser esmiuçada, o que desenvolveremos de maneira total no quarto capítulo
desta tese, onde tratamos das práticas mais radicalizadas que identificamos ao longo da história do
movimento. Vale adiantar, entretanto, que as dubiedades que decorrem deste emaranhado
programático e concreto abriram possibilidades de atuação de concepções e ações de luta muito
distintas no interior do movimento, o que se expressou principalmente após a consolidação da
organização, ao longo das décadas de 1990 e 2000.
O PDP começou a ser elaborado nos anos 1980 e se encontra, hoje, frente a sua crise, iniciada
em meados dos anos 2000. O PDP como uma expressão desse tempo histórico nos fornece algumas
informações, entretanto é muito mais consequência do que causa dessa derrocada histórica. Vale
esclarecer, que compreendemos a sua realização nas duas décadas posteriores ao seu surgimento,
1990 e 2000, como uma derrota para a luta dos explorados e oprimidos. Condicionado em grande
medida pela viabilidade eleitoral apresentada pelo PT e seus candidatos em detrimento das lutas
sociais, este programa estratégico desembocou na ampliação progressiva da política de alianças.
30

Aprofundaremos estas questões no quarto capitulo desta tese.
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Incorporou-se, em um primeiro momento, setores da pequena burguesia, o que foi seguido, nos anos
posteriores, por alianças explícitas com setores empresariais. O programa econômico passou a ser
dominado cada vez mais pelo ideário desenvolvimentista que focava na questão da ampliação dos
mercados e da capacidade produtiva nacional. Pensamos que o fundamento de toda essa fragilidade
está no fato de que em nenhum momento este programa tratou diretamente a crise mundial ampliada
que já estava em curso também na periferia, e que produziu em grande medida a base social da
esquerda pós-ditadura.
Assim, mediante a um descolamento da teoria politica de seu próprio tempo histórico na
medida em que a bandeira do desenvolvimento é levantada em uma sociedade em crise, a superação
das desigualdades regionais se conformou em uma política de inclusão social via programas
assistenciais. A superação do Estado coercitivo se limitou à consolidação da democracia
representativa. A superação do imperialismo se conformou na já avançada inserção subordinada ao
mercado internacional. E, por fim, a Reforma Agrária, que permaneceu ainda por um bom tempo
como uma bandeira do partido, foi definitivamente substituída por uma política agrícola de subsídios
ao agronegócio ao longo dos governos petistas dos anos 2000.
Estamos, portanto, vivenciando nesse momento a crise do projeto estratégico democrático e
popular, ou melhor, das principais organizações que a classe trabalhadora construiu ao longo de todo
o século XX no Brasil e que foram guiadas por este programa estratégico nas últimas décadas. O
MST se situaria aqui como a última grande figura deste forjar histórico da luta socialista em
decadência.
O que acabamos de apresentar é a premissa que nos impulsionou e impulsiona a investigar o
processo histórico que levou a tais fracassos. Para tal, reafirmamos que ainda que o MST tenha
surgido como um movimento que lutava por uma reforma, a Reforma Agrária, a palavra
“socialismo” em seus documentos fundadores não é mera demagogia. Havia de fato, ao menos em
uma parcela da organização, a intenção de construção de uma luta para superação do capital, o que se
pensava que se lograria através da tomada do Estado e das construção de uma sociedade socialista.
E, se essa característica também estava presente na formação da CUT e do PT, no movimento dos
sem terra se vivenciou uma outra temporalidade. Enquanto essas outras duas organizações se
integravam à ordem ao longo dos anos 1990, o movimento sem terra se consolidava através de
táticas de enfrentamento ao capital e aos governos peessedebistas: a ocupação de terras e a
constituição de acampamentos. Pensamos que esta temporalidade distinta é consequência da enorme
quantidade de desempregados estruturais, da cidade e do campo, que irão compor a base do MST,
sendo esta a organização com características que atraíam esses setores sociais sem lugar na estrutura
produtiva moderna em decadência. Quando a direção do movimento o define como um movimento
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de massas e identifica nisso sua principal potencialidade acaba por denotar esse fato. O desacordo
esta no fato de que a organização se propôs a dar uma resposta produtiva e integradora para essa
população estruturalmente renegada aos espaços de barbárie avançada. Olhemos por um momento
para a perspectiva de um dos principais dirigentes sobre a trajetória da organização.
João Pedro Stédile, dirigente nacional do MST, em entrevista concedida a Bernardo Mançano
Fernandes, publicada no livro “Brava Gente” (2000), afirma que sua organização ultrapassava os
limites de um movimento social passageiro por conter um conteúdo político que o diferenciaria como
organização. Portanto, o MST teria sido capaz de ir além da luta econômica por terra, tendo como
meta estratégica lutas de conteúdo político: a reforma agrária como política agrária e a mudança
social. Este último ponto estaria vinculado a esta conjuntura política de surgimento do MST que
descrevemos nas páginas precedentes, nas palavras de Stédile: “porque vivíamos o clima das lutas
pela democratização do país”. E se somaria a esta questão uma crítica à presença das multinacionais
no campo configurando um caráter anti-imperialista e nacionalista a partir do lema: “a terra do Brasil
para o brasileiro”.
Este forte conteúdo político não significava entretanto que o MST seria alguma espécie da
partido político: “Queremos ser organizados com características populares, sindicais e políticas de
outro tipo. Não somos uma organização partidária, nem queremos ser, nem devemos ser.”
(STEDILE&FERNANDES, 2000:38) O MST teria sido capaz de criar uma prática política com
princípios organizativos específicos que o diferenciaria de outros movimentos sociais efêmeros, os
quais, ao chegar a suas conquistas imediatas, tenderiam a desaparecer. Esses princípios seriam
segundo o dirigente nacional: a direção coletiva; a divisão de tarefas; a disciplina para o respeito às
decisões das instâncias dirigentes; o combate ao voluntarismo; o estudo e a formação de quadros; a
luta de massas e a vinculação permanente com a base (sendo que parte da direção nacional deveria
viver em assentamentos).
Em minha opinião esses princípios não tem natureza partidária. Têm natureza de organização
social. Talvez aí sim coubesse uma polêmica: até que ponto o MST deixou de ser apenas um
movimento social de massas para ser também uma organização social e política. No fundo,
queremos ser mais que uma organização social que dê sustentação e que alcance nosso
objetivo futuro. (idem:44)

Nesse sentido, a Reforma Agrária estaria atrelada como momento necessário para a conquista
das condições que levariam a uma mudança radical. A Reforma Agrária como bandeira central
geraria um “acúmulo de forças”, necessário em um momento da conjuntura em que o socialismo não
estaria na ordem do dia. Assim, a pressão de massas combinada com a ação na institucionalidade papel exercido principalmente pelo Partido dos Trabalhadores - na luta por reformas estruturais
126

viabilizariam transformações em um futuro de longo prazo. Chamamos atenção para um princípio
considerado absolutamente fundamental por Stédile e por praticamente todos aqueles que militaram
no MST ou apoiaram sua luta: o “princípio da luta de massas”.
Outro princípio: a nossa luta pela terra e pela reforma agrária – já havíamos descoberto por
nós mesmos – só avançará se houver luta de massas. Se nos contentarmos com uma
organização de fachada, sem poder de mobilização, ou se ficarmos de conchavos com o
governo ou esperando pelos nossos direitos, só porque eles estão escritos na lei, não
conquistaremos absolutamente nada. O direito assegurado na lei não garante nenhuma
conquista para o povo. Ele só é atendido quando há pressão popular. Assim, a cooptação é a
primeira arma que a burguesia utiliza contra a organização dos trabalhadores. Só depois ela
utiliza a repressão. Ela procura neutralizar nossa força com a cooptação, entregando-nos
algumas migalhas ou paparicando líderes vaidosos, personalistas ou ideologicamente fracos.
O povo só conseguirá obter conquistas se fizer luta de massas. É isso que altera a correlação
de forças políticas na sociedade. Senão o próprio status quo já resolvia o problema existente.
Um problema social só se resolve com luta social. Ele está inserido na luta de uma classe
contra outra. (STEDILE&FERNANDES, 2000: 43)

Portanto, segundo o dirigente, o MST seria uma organização de massas dentro de um
movimento de massas, e não o contrário como muitos suporiam. E o setor responsável pelas
ocupações e acampamentos, a Frente de Massas, seria por onde tudo começaria, seria a “porta de
entrada da base”. Nessa toada, a ocupação seria a “essência do movimento”, “a principal forma de
pressão que os camponeses têm para fazer avançar a reforma agrária”. Apenas uma forma de luta
contundente levaria ao posicionamento da sociedade, de modo que não teria mais como se
escamotear o problema social. Além disso, criaria um sentimento de solidariedade, comunidade e
aliança entre os acampados, algo essencial para o fortalecimento da luta pela terra.
Vale ressaltar que estamos nesse momento tratando do surgimento e da constituição do
movimento, porém a entrevista a que nos referimos foi concedida em 1998, portanto, em um
momento de radicalização da luta pela terra no Brasil. Não há problema, todavia, em adiantarmos
algumas informações nesse sentido, para que possamos compreender a centralidade da luta de
massas e das ocupações de terra para o MST desde seu surgimento até seu processo de maturação e
radicalização na década subsequente, os anos 1990. A visão de Stédile nesse período apenas explicita
o que já era incipiente no processo de formação da organização:
No entanto, acho que a principal mudança é que os trabalhadores sem terra já assimilaram e
compreenderam que a ocupação é a forma mais eficaz, tanto é que cada vez mais aumenta o
número a cada ano. E por outro lado a sociedade também compreendeu que diante da
ineficácia das leis, da intolerância do governo, da truculência dos latifundiários, os sem-terra
não tem outro caminho, a não ser pressionar com suas próprias forças para que se aplique a
lei de reforma agrária. Nisso se aplica o ensinamento de um jurista amigo nosso: Só a luta
faz a Lei. (idem:118)
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Stédile segue ao longo de toda a entrevista tecendo duras críticas à luta institucional,
ressaltando seus limites e o esforço permanente do movimento em adotar uma postura crítica em
relação a propostas de adesão aos governos. Podemos observar esse posicionamento em uma das
primeiras reuniões no processo de constituição do movimento, o I Encontro Nacional que ocorreu em
Cascavel (PR) em 1984, também descrita por Stédile (ibidem): “‘Esse negócio de assembleia, de
abaixo-assinado para o governo, de audiência, isso não resolve’, era o que pensávamos [os
dirigentes do MST]. Poderia até ser um aprendizado pedagógico para as massas, mas se não
houvesse luta de massas a reforma agrária não avançaria.”
Essa postura se manteria ainda anos mais tarde em episódios como o I Congresso Nacional
em que observamos um certo ceticismo em relação à constituição da Nova República a partir do
governo Tancredo/Sarney (1985-1989). Como expressão desta concepção surgiu uma nova bandeira
de luta:
O pessoal de esquerda vinha dizer para a gente: “Vocês se acalmem que agora vai sair a
reforma agrária”. E crescia em nós a convicção de que a reforma agrária só iria avançar se
houvesse ocupação, luta de massas. Sabíamos que, mesmo com o novo governo, civil agora,
não dava para ficar esperando pela boa vontade das autoridades. O povo deveria pressionar.
Essa era nossa garantia. Daí surgiu a bandeira de luta “Ocupação é a única solução”.
Esse foi o grande acerto. O movimento teria acabado se aderisse à Nova República naquele
Congresso. O MST era fraco, estava apenas no seu início. Se a gente se juntasse com uma
força maior e reformista, a organização tinha acabado. A maioria dos superintendentes do
INCRA era do PCdoB e do PCB. Tínhamos que lutar contra eles, infelizmente.
(STEDILE&FERNANDES, 2000: 51-52)

O momento subsequente a esse período seria marcado por uma onda de ocupações: “As
massas entenderam que não poderiam ficar esperando o governo e que havia espaço democrático,
mas que só ocuparia esse espaço quem conseguisse se mobilizar e lutar.” (idem:52-53) Os momento
de maiores conquistas seriam os períodos com maior quantidade de ocupações, fins de 1980 e fins de
1990.
Contraditoriamente, ainda que Stédile afirmasse a necessidade da luta de massas contundente
e a crítica a relações estreitas com a institucionalidade estatal, apresenta as disputas eleitorais como
algo que afetava diretamente a organização que, afinal, lutava pela realização de uma reforma agrária
através de uma política de Estado: “A imprensa mente ao dizer que pretendemos substituir o Estado.
Pelo contrário: as instituições públicas da sociedade têm que fazer a reforma agrária e nisso o Estado
é o agente principal.” (STEDILE&FERNANDES, 2000: 121)
Nesse sentido, o V Encontro Nacional do MST, realizado em 1989 em Nova Veneza,
Sumaré-SP, teria sido marcado por um clima de agitação devido à esperança na "vontade política de
eleger o Lula, ajudar a mudar o Brasil.” Stédile afirmou que o movimento nesse período seria muito
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fraco e estaria ainda em fase de constituição, e compara a derrota de Lula para Collor à condição de
um adolescente que perde o pai e não tem maturidade suficiente para compreender a situação em que
se encontra. Nesse momento, há a frustração da expectativa de que seria possível realizar uma
reforma agrária rápida. A vitória de Collor seria vista como uma derrota política sem precedentes,
não apenas pela derrota de Lula, mas pelo enorme período de repressão que recairia sobre o MST nos
anos subsequentes.
O que observamos é a conformação de um programa agrário do MST em meados dos anos
1980 que estava completamente alinhado com aquele defendido pelo PT nas eleições de 1984. Aí
estava explícito o objetivo de constituição de um novo padrão de desenvolvimento para a agricultura
e toda a economia brasileira, no qual se desenvolveriam as pequenas e médias propriedades através
da agricultura familiar e das cooperativas. A produção se daria através de subsídios estatais e seria
voltada primordialmente para o mercado interno sendo que apenas os excedentes seriam destinados à
exportação. Nesse sentido, indica-se claramente a necessidade de “controlar” através da regulação
estatal os oligopólios no setor agroindustrial:
Além da distribuição de terras, a desconcentração do poder político e econômico no campo
envolve outras formas de intervenção estatal. Exige o controle dos atuais oligopólios no setor
agroindustrial, com estímulo às pequenas e médias agroindústrias, com participação dos
produtores rurais, bem como o reforço das estruturas de comercialização dos pequenos e
médios produtores, libertando-os dos atravessadores. Crédito, investimento e infraestrutura,
assistência técnica, garantia de comercialização e seguro agrícola serão garantidos aos
pequenos e médios produtores, ficando para os grandes o “livre mercado”.
(STEDILE&FERNANDES, 2000: 184)

Como veremos adiante, o programa agrário da Reforma Agrária Popular defendida pelo MST
em fins dos anos 2000 é muito semelhante ao descrito na citação acima . O que é um tanto quanto
surpreendente é que sua grande batalha foi cobrar do governo do PT a aplicação deste programa de
desenvolvimento da pequena produção no campo. Em inícios de 2000, Lula reconhecia os
empresários do campo brasileiro como heróis nacionais e milhões de subsídios fluíam do BNDES
para os investimentos do agronegócio. Enquanto em 1989, cerca de quinze anos antes, no programa
do partido afirmava-se que: “Serão eliminados os subsídios e incentivos fiscais que beneficiem
grande produtores agrícolas de produtos exportáveis e os próprios exportadores.” (idem:185)
Diferentemente do partido dos trabalhadores, o MST possuía algumas características, em
especial o caráter de sua base e as formas de luta que desenvolveu, que faziam com que este
movimento carregasse consigo uma radicalidade que o diferenciava. Como afirmamos anteriormente,
a partir do léxico de Stédile, seu diferencial poderia ser resumido em dois elementos: a tática da
ocupação de terras e a composição social de massas. No quarto capítulo adentraremos com mais
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detalhes na década de 1990, justamente em busca de analisar o período de radicalização da tática do
movimento e sua experiência urbana (1997-1999) a partir de algumas entrevistas de militantes que
vivenciaram o período. Neste ponto deste trabalho já apontamos para uma grande tensão no interior
da organização entre a perspectiva insurrecional socialista e o reformismo desenvolvimentista.
A proposta de reforma agrária do MST de 1995, apresentada em seu III Encontro Nacional,
buscava mais uma vez combinar esses elementos aparentemente contraditórios: uma política massiva
de distribuição de terras e uma política agrícola que conformasse um novo modelo produtivo.
Se por um lado se explicitava as razões para a Reforma Agrária na justiça social e mesmo em
valores humanistas e socialistas, por outro estava explícita a reivindicação de “implementar a
agroindústria e a indústria como principal meio de se desenvolver o interior do país”. (ibidem: 188)
Por um lado, estava declarada a demanda de assentamento de quatro milhões de famílias sem terra,
eliminando o latifúndio via destinação à Reforma Agrária prioritariamente de terras férteis e
próximas às rodovias e grandes centros urbanos. Por outro lado, o programa defende o acesso às
linhas de créditos do BNDES e mecanismos como selos da reforma agrária para produtos de
assentamentos e campanhas de marketing e comercialização, assim como cursos de capacitação dos
assentados nas dimensões produtiva, comercial, administrativa, associativa e de gestão social dos
assentamentos.
Nesse momento, ainda não estão explícitos os futuros rumos do movimento e suas tensões
internas, ainda que suas ambiguidades estejam previamente delineadas em seu programa agrário. A
perspectiva insurrecional como fundamento de disputa no interior do movimento se fundamentava
nessa enorme massa de trabalhadores expropriados, frutos da crise da modernização periférica. Estes,
ao serem arregimentados por uma organização que tinha como tática a invasão de terras, passam a
compor em alguma medida ações de massa de questionamento concreto da propriedade, seja esta
pública ou privada. Este conjunto de fatores explosivos que começam a se expandir por todo o país
conformando o MST, convive por um bom tempo com a demanda por elementos de integração à
ordem. Ancorados nas teses do desenvolvimento como etapa necessária se manifestam em demandas
que expressam a concreta necessidade de organizar e escoar a produção daquela massa cada vez
maior de trabalhadores que alcançam a principal conquista desse combativo movimento: a terra.
Optamos, todavia, por adentrar em mais um círculo dessa complexa espiral. Este nos parece
fundamental como meio de compreensão das mudanças que pretendemos investigar. Nesse sentido,
buscaremos ir a fundo em questões que até o momento apenas mencionamos: Como essa
radicalização de massas foi viável após as derrotas insurrecionais e programáticas perpetradas pela
violência modernizadora e excludente do regime militar? De onde teria surgido, ainda em fins de
1970, a potência que levou à radicalização de uma luta até então derrotada e sem perspectivas
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estratégicas?
Mencionamos que esta potencialidade emerge da crise do projeto modernizador, empurrada
por uma base social massiva e movida pelas mais prementes necessidades a se organizar, o que se
manifestou nas diversas ocupações de terras espontâneas no campo e na cidade mesmo antes do
surgimento do MST como organização de massa. Ressaltamos também que este processo ocorreu
devido ao contexto da redemocratização, que permitiu politicamente a conformação de uma pública
organização de massas. Entretanto, essa organização, seja antes seja depois do período ditatorial, e
até mesmo ainda hoje, reproduz um projeto de modernização, recolocando insistentemente o
(neo)desenvolvimentismo como estratégia. Ao mesmo tempo, e talvez contraditoriamente, cresceu
em seu interior, se expressando principalmente em fins dos anos 1990, ações radicalizadas que
declaravam como objetivo estratégico a revolução socialista, objetivo este que em alguma medida
orientou muitas ações práticas dessa militância sem terra.
Nesse sentido, compreendemos que as questões anteriores podem ser desdobradas em outras
ainda mais desafiadoras: Como se deu e por que ocorreu a crise da modernização periférica? Quais
suas consequências atuais para os movimentos sociais de esquerda? Seria possível recolocar hoje a
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(neo)desenvolvimentista? Por que a perspectiva insurrecional socialista foi derrotada no interior da
organização? Poderíamos denominar essas experiências de “potencialidades perdidas”? Haveria de
fato uma contradição no interior do MST entre projeto modernizador capitalista e socialismo?
Sem pretensões de responder plenamente estas questões, mas certamente com o intuito de
problematizá-las, trataremos no terceiro capítulo da relação do Brasil com um capitalismo mundial
em crise, isto é, almejamos (re) pensar a crise do desenvolvimentismo - ou da modernização
periférica - em âmbito mundial, como momento da crise do capitalismo mundial. A partir disso,
trataremos de suas consequências para a periferia do capital e, mais concretamente, para as lutas do
MST. Apresentaremos também no decurso deste terceiro capítulo as transformações do programa
agrário e das principais práticas políticas do MST desde o início dos anos 2000, buscando explicitar
qual o projeto de desenvolvimento que passou a ser hegemônico na organização após a chegada do
PT ao governo federal em 2003.
Já as questões que tratam da perspectiva socialista insurrecional e as tensões que carregou no
interior da organização, as “potencialidades perdidas”, serão tratadas no quarto capítulo desta tese.
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Capítulo 3
A crise do capitalismo e a crise do MST
Vejam-se a respeito os esforços desenvolvimentistas do terceiro mundo, anacrônicos, em
geral, antes mesmo de começarem a produzir, isso quando chegam a tanto e não param a
meio caminho, satisfeitos com as bandalheiras propiciadas. Subsídios, endividamentos e
decênios de sacrifício humano brutal não trouxeram a prometida modernização da
sociedade, quer dizer, a sua reprodução coerente no âmbito do mercado global, agora mais
remota do que nunca.
(Roberto Schwarz)

Esse terceiro capítulo compõe uma análise em processo, por isso, retomamos sucintamente a
trajetória trilhada até aqui. Constatamos que as principais transformações do movimento dos
trabalhadores rurais sem terra e suas disputas internas produziram uma prática que carregava a
potência de uma crítica ao sistema capitalista a se conformar em ações de integração a essa ordem
social, ou ainda de gestão da mesma. Portanto, o objetivo desta tese é levantar quais são os principais
mecanismos que conduziram a essas transformações do MST. Sua importância reside no fato de que
o que ocorreu com esse movimento guarda semelhança com os (des)caminhos dos principais
movimentos sociais da América Latina, e mesmo de relevantes organizações da esquerda mundial.
Desenvolvemos essa pesquisa por entender que as teses que buscam explicar as mudanças na
esquerda brasileira nos anos 2000 através de denúncias de cooptação de indivíduos, de um abandono
do programa ou do peleguismo puro e simples, nos confundem. Apelam à raiva bilial ocultando os
reais fundamentos destes processos de integração a ordem. E compreendê-los é crucial, pois o
fenômeno de conversão de movimentos de crítica em estruturas de gestão está longe de ser um
“privilégio” do MST. Este fenômeno se reproduz há décadas nas esquerdas do mundo, seja na
própria experiência soviética, na socialdemocracia europeia, no eurocomunismo ou, mais
recentemente, nos movimentos sociais e sindicais da América Latina. Surgiram no período pósditaduras militares, se consolidaram ao longo dos últimos 30 anos e desembocaram nos aos 2000 nas
vitórias eleitorais que levaram ícones e líderes históricos das esquerdas locais à presidência de seus
respectivos países. Os governos progressistas da América Latina do século XXI possuem suas
particularidades locais, regionais e históricas, porém fazem também parte de um movimento mais
amplo, que envolve a dinâmica do capital global e a trajetória de derrotas da esquerda mundial.
Partindo dessa motivação chegamos a alguns elementos que nos ajudam a aprofundar essa
compreensão. No primeiro capítulo tratamos da perspectiva do capital no campo brasileiro, isto é,
132

buscamos compreender o desenvolvimento das relações de produção ao longo do século XX e como
este alterou tanto os meios de produção quanto as forças produtivas, influenciando direta ou
indiretamente nos rumos de um movimento social de massas que tem como sua principal
reivindicação a Reforma Agrária. Trouxemos aí alguns elementos sobre o caráter híbrido do
trabalhador do campo, que em grande medida compõe a base social do MST. No segundo capítulo,
partimos da perspectiva da esquerda brasileira e refletimos sobre a prática das lutas e o pensamento
social no Brasil sob o fio condutor dos programas agrários ao longo do século XX. Aí identificamos
que o caráter sistemicamente reprodutivo (não emancipatório) da esquerda no Brasil está presente em
suas origens longínquas, ao limitar-se aos projetos de modernização e desenvolvimento nacional na
medida em que luta por justiça social ou mesmo pela insurreição socialista. Assim, no cerne de todos
os projetos estratégicos que guiaram as ações de luta mais radicais podemos encontrar o cancro da
modernização como pedra de toque das perspectivas de crítica anticapitalista. Vimos, entretanto, que
essa relação entre reforma e revolução, ou em outros termos, integração à ordem e crítica radical, é
complexa e carrega experiências que produzem rusgas, abalos sísmicos, ou mesmo rupturas. Tais
rupturas trariam consigo potencialidades de superação desses limites, dessa camisa de forças
histórica que tem nos conformado?
As perspectivas e superação não estão imediatamente postas. Entretanto, não podemos dizer
que nada de novo tenha sido criado. Por isso, trataremos no quarto capítulo de algumas experiências
que buscaram rupturas radicais através da experiência do MST no fim dos anos 1990 e que acabaram
derrotadas no interior da organização. Teriam mudado os rumos da esquerda caso tivessem se
desenvolvido ou sua falência seria justamente a maior expressão de seu desenvolvimento? Essa
problematização se desenvolve neste quarto capítulo com base em entrevistas de militantes que
protagonizaram essa experiência.
Antes de tratarmos desses dilemas, neste terceiro capítulo encaramos a necessidade de
problematizar mais a fundo o processo histórico que tem conformado as ações que envolvem a
questão agrária no Brasil, tanto no polo do capital (o desenvolvimento do agronegócio e das
estruturas produtivas no campo) quanto no polo do trabalho (as organizações que lutaram e lutam
pela reforma agrária). Nesse sentido, aprofundamos no primeiro tópico deste capítulo no que
concebemos por crise do capitalismo, pensando em como tem afetado os rumos das lutas sociais que
sofrem mundialmente de uma crise da crítica ao sistema. Esta anteriormente presente, ainda que de
forma contraditória, nas organizações de esquerda latinoamericana do período pós-ditatorial, não foi
simplesmente abandonada. Converteu-se na prática em mecanismos de administração social da
barbárie, isto é, mecanismos de perpetuação sistêmica. Tratamos deste tema na segunda parte do
terceiro capítulo.
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Retomamos algumas questões às quais nos propomos problematizar: Quais as causas
estruturantes da crise econômica hoje em curso nos países periféricos? Quais as consequências de se
defender hoje uma retomada das políticas de desenvolvimento nacional combinada a políticas
compensatórias? Haveria possibilidades abertas na economia capitalista mundial para empreitadas
como esta? O que é a Reforma Agrária Popular defendida pelo MST desde fins dos anos 2000?
Como essa proposta tem se relacionado com a estrutura econômica, social e política
contemporâneas?

a) Os fundamentos da crise e suas consequências: a bolha das commodities e o desemprego
estrutural
O fato de que há contradições contidas no capital nós somos os últimos a negar.
Nosso objetivo é, na verdade desenvolvê-las completamente.
(KARL MARX, “Grundrisse”)

Essa pesquisa nos levou um mergulho em algumas teorias sobre a crise do capitalismo. Esse
adensamento teórico se iniciou ao identificarmos alguns elementos que possibilitaram o surgimento
de um movimento com a amplitude e referência do MST. Como vimos nos capítulos precedentes, no
início da década de 1980, o capital já havia se expandido de forma abrangente no campo brasileiro.
A capacidade técnica seguia os parâmetros da terceira revolução industrial com altíssima capacidade
produtiva e cada vez mais reduzida demanda de mão de obra. Esse padrão estava se disseminando e
integrando-se à estrutura produtiva mundial, conformando como a principal fonte de divisas para o
Brasil as exportações impulsionadas pelo mercado internacional de commodities. Com esse processo
de industrialização (simultâneo à financeirização) do campo, em curso desde fins da década de 1960,
as relações de trabalho estavam também integradas a esse padrão “de ponta” ao mesmo tempo que
carregavam a precariedade de sobrevivência do trabalhador brasileiro. Esta conformação fez com
que o trabalhador do campo se tornasse híbrido (o rururbano), seja pela sua qualificação altamente
tecnificada, no caso do trabalhador contratado diretamente pelo agronegócio, seja devido à
necessidade de cumprir duplas ou triplas jornadas de trabalho, tanto na agricultura quanto em
trabalhos tipicamente urbanos (motorista, segurança, vendedor(a), ambulante, cabeleireira,
empregada doméstica, faxineira, dono(a) de bar e outros pequenos comércios, etc) .
Esse processo se deu sem a realização da Reforma Agrária, suposta condição para o
progresso, como antes proclamada pelas esquerdas brasileiras, como vimos no segundo capítulo.
Devido a seu caráter antissocial e concentracionista (de terra e renda) esse processo foi denominado
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por muitos de modernização conservadora, mas que optamos por identificar como modernização
periférica ou retardatária. Afinal, essa foi a maneira pela qual se deu o processo modernizador
periférico, de forma sempre integrada às dinâmicas e padrões do capitalismo mundial, ao mesmo
tempo em que carrega hibridismos e contradições características desse tempo histórico e seu
desarranjo temporal em relação à modernização do centro do capital.
Como vimos também, a esquerda brasileira que empunhou a bandeira da Reforma Agrária em
suas estratégias foi incapaz de superar os limites das propostas desenvolvimentistas que dominaram
seu léxico até o momento pré-golpe de 1964. As experiências concretas de resistência e luta pela
terra foram sistematicamente dizimadas pela repressão ditatorial ao longo das décadas subsequentes,
sendo paulatinamente retomadas no processo de redemocratização.
Esse quadro nos remete à seguinte questão: considerando a ausência de condições estruturais,
tanto objetivas quanto subjetivas, como surgiu na década de 1980 um movimento nacional de luta
pela Reforma Agrária com a dimensão social de massas e a radicalidade tática do MST?
Buscamos reunir um conjunto de fatores que consideramos que possibilitaram o surgimento
deste movimento. Um elemento importante foi o processo de redemocratização, que possibilitou a
(re)conquista de direitos civis básicos (direito de associação, de reunião, de expressão, etc),
necessários para a construção de um movimento de massas. Afinal para alcançar grandes
contingentes de trabalhadores é preciso sua divulgação ampla, algo inviável quando a organização é
obrigada a permanecer clandestina. Consideramos a restauração das liberdades civis fundamentais
um elemento relevante para a expansão deste movimento, ainda que o MST tenha começado a se
articular quando esses direitos básicos não estavam ainda plenamente restaurados. Estas são contudo
algumas condições de atuação política que potencializaram um elemento mais fundamental.
A condição estrutural de miséria de uma grande parte da população brasileira passou a ter um
potencial especialmente explosivo com a crise do projeto modernizador periférico. Assim, observouse nos anos 1980 a produção intensa de uma massa de trabalhadores que nunca seriam inseridos no
processo produtivo, ou mesmo no mercado de trabalho formal. Esse contingente foi engrossado de
maneira descomunal na década de 1990, o que é um indício da capacidade de influência deste
elemento nos processos de radicalização, já que é nessa década que o MST desenvolveu suas
experiências ousadas, das ocupações de terra às ocupações de áreas urbanas nas grandes cidades.
Parcelas dessas populações que resistiam à criminalidade, ao encarceramento e ao extermínio nas
periferias dos centros urbanos passaram a compor os movimentos sociais que surgiam, em especial o
MST. Nas palavras de Menegat:
A chave da “luta de direito contra direito” abarcava todos que estavam ligados ao mercado
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de trabalho, diretamente ou à espera – que em geral, excetuando as crises, não era longa nem
desesperadora. Hoje, o contingente que mais cresce são as massas, que não terão nenhuma
perspectiva de serem absorvidas por um posto de trabalho decente. A situação para elas é o
fim da linha. Elas precisam lutar para sobreviver, e isto somente pode ser possível em uma
rebelião contra boa parte das forças produtivas do capital e seu modo de produção.
(MENEGAT, 2013: 96-97)

Assim, essas “massas”, denominadas por diversos autores que mencionaremos neste capítulo
como desempregados estruturais, passariam a compor, segundo Menegat, uma “nova forma de luta
social em tempos de barbárie”. Entretanto, este elemento carrega consigo sua própria negação. Na
medida em que a modernização entrou em crise e produziu uma massa não integrável ao sistema
produtor de valor, também produziu uma condição inexorável quanto à impossibilidade de novas
ondas de desenvolvimento.
Para explicarmos esse fenômeno é necessário tratarmos do processo de financeirização do
capital, ou seja, de suas atuais “fugas para frente”, sempre em uma busca, hoje reiteradamente
incapaz, de conter a progressiva queda nas taxas de lucro. E a impossibilidade de desenvolvimento
ou de conquistas parciais, nos termos da esquerda brasileira, conformam um cenário no mínimo
sombrio para as lutas sociais contemporâneas ao colocar em cheque as principais reivindicações
destas organizações. É este o drama do MST e sua luta pela Reforma Agrária. Este é um fundamento
primevo do vir a ser desse movimento e sua principal bandeira no século XXI.
Assim justificamos os dois elementos que compõem o título deste tópico: o desemprego
estrutural e a bolha das commodities. Dois fenômenos que identificamos como mecanismos de
problematização desse tempo histórico e suas contradições. Partimos deles para, ao fim, neles
aterrissarmos.
a1) A autocontradição do capital e a resposta neoliberal
Desemprego estrutural e financeirização sistêmica são expressão e fundamento dos “limites
estruturais da expansão do capital”, como afirmou Ernst Mandel. Esses limites compõem ao que
Marx se referiu nos Grundrisse como “autocontradição do capital”. E para chegar a essa formulação,
identificou uma determinação do sistema capitalista: a busca incontrolável do capital em superar
continuamente seus próprios limites objetivando a valorização do valor ou, em outros termos, sua
autovalorização.
Sua maior potência é seu maior limite: para continuar a existir é necessário que o capital
eternamente se valorize. A coisificação do trabalhador e a atuação do valor como sujeito estariam
imersos em um sistema dinâmico em que se alteram continuamente os parâmetros da produção e
circulação de modo que se viabilize uma crescente valorização do valor. Esta não seria uma mera
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questão de ganância dos capitalistas, sejam estes industriais, banqueiros ou financistas. Sejam estes
bons ou maus patrões, corruptos ou éticos, produtivos ou improdutivos, da indústria ou do comércio,
pacifistas ou belicistas, etc. A valorização do valor, ou de forma mais simplificada, a ampliação
permanente das taxas de lucro é uma necessidade do capital para garantir sua existência como tal.
Marx afirma categoricamente que autovalorização é autoconservação. Isto é, sem um permanente
processo de criação de um valor cada vez maior, ou de um lucro cada vez maior na perspectiva do
capitalista individual, o capital seria incapaz de manter sua existência como sistema social.
Já por essa razão, para o valor que se mantém em si como valor, o aumentar coincide com o
autoconservar, e ele só se conserva precisamente pelo fato de que tende continuamente para
além de seu limite quantitativo, limite que contradiz sua determinação formal, sua
universalidade intrínseca. O enriquecimento é, assim, uma finalidade em si. A atividade
determinante da finalidade do capital só pode ser o enriquecimento, i.e., a expansão, o
aumento de si mesmo.
(...) Fixado como riqueza, como forma universal da riqueza, como valor que vale como
valor, o dinheiro é, portanto, o impulso permanente de continuar para além de seu limite
quantitativo: processo sem fim. A sua própria vitalidade consiste exclusivamente em que:
só se conserva como valor de troca diferindo do valor de uso e valendo por si à medida que
se multiplica continuamente. (MARX, 2011: 210)

Essa necessidade permanente, contínua, eterna, “sem fim”, de autovalorização do capital é
condição para sua existência como capital. Marx buscou responder ao longo de sua obra aos
argumentos de socialistas utópicos e economistas, como Proudhon e Ricardo, que levantaram
possibilidades de controle do processo de valorização. Essas elaborações eram tentativas de se
desmontar algumas partes da engrenagem do sistema do capital, ou de controlar sua necessidade de
valorização desmedida do valor, sua força vital. Questões como estas nos parecem ainda atuais por
remeter-nos às levantadas pelos teóricos do (neo)desenvolvimentismo 31 ou do social liberalismo, que
apontam para uma possibilidade de controlar uma parcela do capital (a financeira) e redirecionar
recursos, via intervenção estatal, para o setor produtivo e a política social distributiva. Marx explicita
em sua obra a impossibilidade de qualquer mecanismo de controle, qualquer forma de se amenizar as
mazelas produzidas por um sistema que só sobrevive via busca incessante e necessariamente
desmesurada de produzir valor.
Também neste sentido Marx argumenta criticamente às perspectivas civilizatórias do
capitalismo em sua fase madura. Ainda que esse sistema tenha promovido o desenvolvimento
material de parte da humanidade em seu surgimento, sua meta e função estão no controle
31
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progressivamente maior da força de trabalho, do trabalhador. O progresso e a civilização daí
decorrentes servem ao capitalista, enquanto o trabalhador é submetido ao poder que se multiplica
sobre ele.
Portanto, todos os progressos da civilização ou, em outras palavras, todo aumento das
forças produtivas sociais, se se quiser, das forças produtivas do próprio trabalho – tal como
resultam da ciência, das invenções, da divisão e combinação do trabalho, do aperfeiçoamento
dos meios de comunicação, da criação do mercado mundial, da maquinaria etc. – não
enriquecem o trabalhador, mas o capital; em consequência só ampliam o poder que
domina o trabalho; só multiplicam a força produtiva do capital. Como o capital é a antítese
do trabalhador, tais progressos aumentam unicamente o poder objetivo sobre o trabalho.
(MARX, 2011: 241)

O papel histórico do capital é a criação de trabalho excedente, de mais valor apropriado pelo
capitalista. À medida que se desenvolvem as necessidades, desenvolve-se a “laboriosidade universal
mediante a estrita disciplina do capital” e das forças produtivas do trabalho, incitadas continuamente
pela “ilimitada mania de enriquecimento” do capital: “Por isso o capital é produtivo, i. e., uma
relação essencial para o desenvolvimento das forças produtivas sociais. Só deixa de sê-lo quando o
desenvolvimento dessas próprias forças produtivas encontra um limite no próprio capital.” (idem:
256)
Chegamos em um ponto central: a identificação dos limites existentes no próprio capital, em
sua estrutura insuperável, que o produz e que o destrói. São os limites que esse sistema cria para si
mesmo e que necessita continuamente transpor.
Mas o capital, como representante da forma universal de riqueza – do dinheiro -, é o impulso
ilimitado e desmedido de transpor seus próprios limites. Cada limite é e tem de ser
obstáculo para ele. Caso contrário, deixaria de ser capital – o dinheiro que se produz a si
mesmo. (...) O limite quantitativo do mais-valor aparece para o capital somente como
barreira natural, como necessidade que ele procura incessantemente dominar e transpor.
(MARX, 2011: 264)

Esse limite continuamente produzido e a ser incessantemente transposto é a tendência a se
produzir cada vez menos valor à medida em que se desenvolvem mais as forças produtivas. Em
outras palavras, o trabalho excedente não cresce na mesma medida em que se desenvolvem as forças
produtivas, isto é, em que aumenta a produtividade do trabalho.
Partindo de um exemplo fornecido por Marx nos Grundrisse consideremos uma jornada de 8
horas diárias e suponhamos que metade (50%) dessa jornada corresponda à produção do trabalho
necessário à reprodução do trabalhador, e a outra metade (50%) produza o trabalho excedente
apropriado pelo capitalista. Com o objetivo de enfrentar a concorrência e ampliar sua taxa de lucro o
capitalista investe para dobrar a capacidade das forças produtivas, isto é, multiplicar por dois a
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produtividade do trabalho através, principalmente, do desenvolvimento da técnica. Neste exemplo,
após a multiplicação da produtividade, agora um quarto (25%) da jornada de trabalho produz o
trabalho necessário, enquanto três quartos (75%) correspondem à produção de trabalho excedente, o
mais valor.
Caso mais investimentos sejam feitos e seja dobrada pela segunda vez a produtividade do
trabalho, temos que um oitavo da jornada (12,5%) produz o trabalho necessário enquanto sete
oitavos (87,5%) geram o trabalho excedente. Portanto, ainda que se dobre continuamente o
investimento para o desenvolvimento das forças produtivas os ganhos com a produtividade do
trabalho em determinado ramo tendem a ser cada vez menores. Como podemos ver nesse exemplo,
no primeiro investimento do capitalista, o trabalho excedente aumentou em um quarto (25%), e no
segundo investimento aumentou um oitavo (12,5%) da jornada. Considerando esse processo ao longo
do tempo, como afirmou Marx, chegaria o ponto em que o trabalho excedente aumentaria apenas na
escala de 1/1.000.000, portanto, um valor ínfimo. Enfim, poderíamos afirmar que o trabalho
excedente ou o valor excedente não cresce na mesma proporção em que aumenta a força produtiva,
sendo que o valor excedente é sempre uma fração que representa o preço do trabalho. Porém, ainda
que se aumente a taxa de exploração do trabalho, a massa de valor produzida é cada vez menor.
(MARX, 2011:245)
A essa constatação podemos adicionar o fato de que mesmo que aumente a taxa de mais
valia, a taxa de lucro tenderia continuamente a cair. No livro 3 de O capital, Marx trata desse
processo descrito acima, o desenvolvimento das forças produtivas, nos termos da queda tendencial
da taxa de lucro. O que descrevemos no parágrafo anterior foi um processo de ampliação da taxa de
mais valia, na medida em que aumenta o grau de exploração do trabalho, ampliando-se
continuamente o valor excedente em relação ao valor necessário à reprodução da força de trabalho. A
contradição apontada por Marx nos Grundrisse reside no fato de que ainda que haja uma ampliação
da exploração do trabalho esta seria sempre proporcionalmente menor ao aumento do capital
investido, chegando mesmo a se limitar a quantidades infinitesimais de ampliação da exploração do
trabalho. Enquanto que a necessidade de investimento em capital constante no sentido de aumentar a
produtividade do trabalho é proporcionalmente cada vez maior. Haveria portanto um enorme
dispêndio de capital inicial para uma ínfima ampliação da exploração do trabalho.
Enquanto nos Grundrisse observamos a constatação de Marx de que um grande aumento de
capital inicial promove um aumento ínfimo da taxa de exploração (taxa de mais valia), ao longo do
livro 3 Marx demonstra que essa taxa aumenta como tentativa de compensação contínua da queda
tendencial da taxa de lucro. Enquanto a primeira se estabelece pela relação entre valor excedente e
necessário (m/v), a segunda se define a partir da relação do valor excedente com capital constante e
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variável (m/c+v), isto é a relação entre a mais valia produzida e a composição orgânica do capital.
Apenas na taxa de lucro considera-se o capital constante - máquinas e matéria-prima - e sua queda se
explica a partir do que Marx identificou como uma característica inerente à lei tendencial: o
decréscimo do capital variável em relação ao constante com o desenvolvimento histórico do capital.
Esta [produção capitalista], com o progressivo decréscimo relativo do capital variável em
relação ao capital constante, gera uma composição orgânica crescentemente superior do
capital global, cuja consequência imediata é que a taxa de mais-valia, com grau constante e
até mesmo crescente de exploração do trabalho, se expressa numa taxa de lucro em queda
contínua. (...) Com isso não está dito que a taxa de lucro não possa cair transitoriamente por
outras razões, mas está provado, a partir da essência do modo de produção capitalista, como
uma necessidade óbvia, que em seu progresso a taxa média geral de mais valia tem de
expressar-se numa taxa de lucro em queda. Como a massa de trabalho vivo empregado
diminui sempre em relação à massa de trabalho objetivado, posta por ele em movimento, isto
é, o meio de produção consumido produtivamente, assim também a parte desse trabalho
vivo que não é paga e que se objetiva em mais valia tem de estar numa proporção
sempre decrescente em relação ao volume de capital global empregado. Essa relação de
massa de mais valia com o valor do capital global empregado constitui, porém, a taxa de
lucro, que precisa, por isso, cair continuamente. (MARX, 1984: 164 – grifo nosso)

Neste trecho que selecionamos se explicita a relação entre aumento da composição orgânica
do capital, isto é, um aumento crescente de capital constante em relação ao variável, como
fundamento da queda da taxa de lucro. Marx indica que esse fruto do desenvolvimento histórico do
capital produz sua própria contradição, contradição esta que movera as forças sistêmicas sempre no
sentido de uma busca incessante por recuperar as taxas de lucro anteriores, ou ao menos evitar sua
queda. Esse movimento permanente pela produção ampliada de valor em um sistema que tende a sua
queda é marca indelével da dinâmica sistêmica ao longo dos últimos dois séculos. É o próprio
movimento do sistema produtor de valor.
Destacamos que, ainda que aumente a exploração do trabalho - a taxa de mais valia -, a taxa
de lucro cai devido à relação cada vez maia desproporcional entre capital como força de trabalho e
capital como maquinaria no processo produtivo. A tendência lógica e necessária da busca por mais
valor se expressaria a princípio no desenvolvimento das forças produtivas, a qual aumenta o trabalho
excedente sempre em relação à proporção anterior a da jornada de trabalho. Contudo:
Todo aumento da massa de capital empregado para aumentar a força produtiva em uma
proporção não somente aritmética, mas também geométrica; ao passo que, precisamente por
isso – como multiplicador da força produtiva -, só pode aumentar o lucro em uma proporção
muito menor. O efeito do aumento de capital sobre o aumento da força produtiva é, portanto,
infinitamente maior do que o efeito do aumento da força produtiva sobre o crescimento do
capital. (MARX, 2011 :275-276)

Temos assim o momento em que Marx desenvolveu os elementos da contradição fundamental
do capital. A única maneira de se gerar mais valor seria por meio do trabalho vivo, da exploração da
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força de trabalho, porém, quanto mais o capital se desenvolve na busca de ampliar o valor excedente,
menor é a fração em que esse aumento se dá. Ainda que se amplie a massa de capital empregado o
lucro proveniente desse investimento é sempre proporcionalmente muito menor.
Consequentemente, quanto mais desenvolvido o capital, quanto mais trabalho excedente
criou, tanto mais extraordinariamente tem de desenvolver a força produtiva do trabalho para
valorizar-se em proporção ínfima, i.e., para agregar mais-valor – porque o seu limite
continua sendo a proporção entre a fração da jornada de trabalho que expressa o trabalho
necessário e a jornada de trabalho total. (idem: 269)

Para o capitalista individual o que importa é aumentar sua massa de lucro, sendo a taxa algo
absolutamente secundário ou mesmo desimportante. Embora a taxa tendencialmente caia, a massa
pode eventualmente aumentar devido a mecanismos compensatórios desenvolvidos pela produção
capitalista.
Devido à concorrência ampliada produz-se a necessidade de aumentar continuamente o
investimento em capital constante. Este investimento agigantado garante, por certo tempo, uma
massa de lucro elevada. Um exemplo fornecido por Marx no livro 3 é de um capital inicial de 1
milhão de unidades monetárias com uma taxa de lucro de 40%, que renderia, portanto, uma massa de
lucro de 400 mil. Suponhamos que após alguns anos essa taxa de lucro caia para 8%. Caso o
investimento inicial se multiplique por 5, passando a 5 milhões, seria possível manter com uma taxa
de lucro de 8%, a massa de lucro final de 400 mil, ou até mesmo dobrar essa massa de lucro caso o
investimento inicial subisse para 10 milhões. Nesse sentido, o capital deveria crescer em proporção
sempre maior do que a queda da taxa de lucro. Ao aumentar o investimento em capital global inicial
uma maior quantidade de força de trabalho (capital variável) poderia ser explorada. Em síntese: “Daí
segue que, quanto mais o modo de produção capitalista se desenvolve, uma quantidade cada vez
maior de capital se torna necessária para empregar a mesma força de trabalho, e ainda maior para
uma força de trabalho crescente.” (MARX, 1984: 171)
Esse exemplo é utilizado por Marx para denotar que há uma confusão generalizada dos
teóricos contemporâneos da economia política ou mesmo do marxismo tradicional entre massa de
lucro e taxa de lucro. Enquanto para o capitalista individual o que importa é a massa de lucro, para os
críticos da economia política o que importa é compreender a essência do sistema e não sua mera
aparência. Nas palavras de Marx:
A Economia, que até agora não soube explicar a lei da taxa decrescente de lucro, apresenta a
massa crescente de lucro, o crescimento da grandeza absoluta do lucro, seja para o capitalista
individual, seja para o capital social, como uma espécie de razão consoladora, que porém
repousa também em meros lugares-comuns e possibilidades. (idem: 171)
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Vale refletirmos sobre essa “razão consoladora”, pois nos parece que até os dias atuais esta se
repõe. Análises que intentam explicar o funcionamento sistêmico essencialmente a partir de dados de
lucratividade de uma fábrica ou banco, ou mesmo de um ramo de produção tomado de forma isolada,
tendem a recair nesse mesmo erro. Mantêm-se na superfície do sistema à medida em que consideram
sua potência a partir das massas de lucro dos capitais individuais e nunca da taxa identificada a partir
de dados postos historicamente e relativos ao capital global. Muitas são hoje as visões “otimistas”
provenientes do marxismo tradicional sobre o funcionamento do sistema capitalista contemporâneo.
Afirma-se, com base em dados e gráficos produzidos por órgãos governamentais ou institutos e
organizações reconhecidamente produtores da cientificidade burguesa, que o sistema econômico
mundial estaria a todo vapor. Responderia contínua e ciclicamente, portanto de forma satisfatória, às
suas crises e à sua autocontradição. Repetidamente apoiam-se em dados deste tipo, ancorados na
medida das massas de lucro de capitalistas individuais ou de ramos, países e regiões tomados
isoladamente. A medida se dá a partir dos números de realização dos lucros, portanto estritamente
compreendidos a partir da circulação de mercadorias e capitais.
Como veremos ao longo deste capítulo é fundamental que estas análises se fundamentem no
movimento do capital global, superando o que Kurz denominou “individualismo metodológico”, isto
é, as análises a partir de planos micro que pensam capitais individuais e/ou ramos específicos em
recortes históricos isolados do movimento histórico e mundial do sistema em questão. O interesse
individual não levaria, como pensou Adam Smith, a um desenvolvimento sistêmico ótimo. Pelo
contrario, a mão invisível existiria apenas em decorrência do elemento que leva a sua própria ruína:
“Os atores da economia empresarial não podem nem devem ter em atenção as consequências para o
processo global do capital enquanto sujeito automático de toda a sociedade, precisamente porque a
concorrência os obriga a esta ignorância do seu próprio contexto social condicionante”. (KURZ,
2014: 236) Da perspectiva dos atores não existe valor, mas apenas custos e lucros. Da perspectiva da
crítica da economia política vamos além e mais a fundo do que os atores empresariais e sua
necessária busca desmedida de valor.
As explicações da crise atual que se sustentam estritamente em dados quantitativos tendem a
se perder em uma empiria que, além de estar deturpada pelas fontes que a produzem e seus
respectivos interesses, se limitam a recortes temporais e espaciais propositalmente fragmentados pois
servem ao imediatismo da lucratividade burguesa. Apesar disso, os dados podem sim ser importantes
para entender a temporalidade histórica. Apresentamos aqui uma serie deles que tratam de processos
de desvalorização ampliada, desemprego e subemprego estrutural e cadeias de crises financeiras que
vem a suceder-se desde 1970. Assim, buscamos evitar recair nos erros de uma “esquerda contadora
de ervilhas” que utiliza dados bem recortados em busca de minimizar os efeitos das crises e
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classifica-las como algo habitual do capitalismo. Retomamos essa questão ao fim deste tópico.
Outra argumentação recorrente que vale ser lembrada aqui é a de que essa autocontradição do
capital, fundada na desproporção crescente entre capital constante e variável, seria repetidamente
superada a partir da ampliação dos processos de industrialização mundiais e portanto do aumento
numérico exponencial de trabalhadores no globo. Entretanto, ressalta-se que o que importa para
Marx (e para esta análise) é a desproporção no interior da composição orgânica do capital, e esta não
se daria devido a uma redução absoluta de capital variável, mas sim devido a um aumento crescente
de capital constante. O que importa é a quantidade agigantada de capital eternizado na técnica e não
a quantidade de trabalhadores presentes no processo produtivo de forma absoluta. Ainda que esta
aumente, esse aumento não seria capaz de compensar a desproporção promovida pela aplicação da
ciência e tecnologia no desenvolvimento da máquina e da ciência. Uma parte cada vez menor de
capital se converte, relativamente, em trabalho vivo, ainda que a exploração desse trabalho se amplie
continuamente. Sinteticamente posto por Marx temos que a queda tendencial da taxa de lucro
poderia ser resumida no fato de que:
(...) a diminuição relativa do mais trabalho apropriado em comparação com a massa de
trabalho objetivado posta em movimento pelo trabalho vivo não exclui, de maneira alguma,
que a massa absoluta de trabalho posto em movimento e explorado pelo capital social cresça,
que, portanto, a massa absoluta de mais trabalho por ele apropriado também cresça,
tampouco que os capitais que se encontram sob o comando dos capitalistas individuais
comandem uma massa crescente de trabalho, e portanto de mais trabalho, este último mesmo
se o número de trabalhadores comandados por eles não crescer. (MARX, 1984: 166, grifos
meus)

O que importa centralmente é o aumento vertiginoso de capital constante em relação ao
capital na forma da força de trabalho. A autocontradição do capital se apresenta fundamentalmente a
partir de uma desproporção dinâmica e crescente entre os elementos componentes do processo
produtivo. Esta desproporção é condição e fundamento do desenvolvimento do sistema produtor de
valor.
Também partindo destes pressupostos estamos longe de afirmar que haveria alguma regressão
do modo de produção capitalista, no que recaem as teorias da desindustrialização. O capital é global,
e sua ampliação se expressa a partir de uma forma imposta assincronicamente de mecanismos de
produção de valor pela estrutura do mercado mundial. Temos globalmente tanto formas de mais valia
absoluta quanto relativa exploradas a partir de um nível técnico e organizacional do processo de
trabalho nunca antes visto.
Em síntese, a autocontradição do capital e o momento em que esta passa a se expressar nas
crises sistêmicas não estão fundamentados na medida quantitativa das massas de lucro ou do
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contingente de trabalhadores produtivos. Assim como esta não se expressa em qualquer forma de
regressão sistêmica, pelo contrário, é consequência do mais amplo desenvolvimento do capital para o
capital.
O número de trabalhadores empregados pelo capital, portanto a massa absoluta de trabalho
posta em movimento por ele, portanto a massa absoluta de mais trabalho absorvida por ele,
portanto a massa de mais valia produzida por ele, portanto a massa absoluta de lucro
produzida por ele pode, por conseguinte, crescer, e crescer progressivamente, apesar da
progressiva queda da taxa de lucro. Isso não apenas pode ser o caso. Tem de ser o caso –
descontadas oscilações transitórias – na base da produção capitalista. (idem: 167)

Esse movimento se expressa a partir de mutações e oscilações históricas. Há uma série de
contratendências às crises como expressão dos limites internos ao sistema, estas identificadas por
Marx em seus escritos e expressas historicamente ao longo do século e meio subsequente. As já
citadas ampliações do montante de capital inicial e do nível de exploração da força de trabalho são
dois dos mecanismos de contratendência do capital em relação à queda tendencial da taxa de lucro. O
objetivo fundamental é ampliar a produção de mais valia, seja ela absoluta ou relativa.
Marx afirma nos Grundrisse que uma maneira de garantir o aumento progressivo do valor,
isto é, a autovalorização do capital, seria via emprego do número maior possível de jornadas de
trabalho simultâneas, sendo que o capital “em movimento”, como “valor de troca liberado”, só
poderia se realizar na medida em que gera mais valor, sendo portanto investido em novo “trabalho
vivo”. O capital acumulado seria uma espécie de título sobre trabalho futuro e não poderia, em
hipótese alguma, se realizar de outra forma. Aqui se encerra uma condição estrutural para a
reprodução do capital e que será seu mais fundamental limite. Assim sendo, uma quantidade
crescente de jornadas de trabalho simultâneas teria sido uma das contratendências postas em
movimento em busca de transpor esse limite. Contudo, é necessário ressaltar que esta não seria
apenas uma limitação “quantitativa” mas também e principalmente “qualitativa”.
Por meio da identidade do ganho a mais com o tempo de trabalho excedente – absoluto e
relativo – é posto um limite qualitativo para a acumulação do capital: a jornada de trabalho,
o período em que a capacidade de trabalho do trabalhador pode estar ativa nas 24 horas – o
grau de desenvolvimento da força produtiva -, e a população, que expressa o número de
jornadas de trabalho simultâneas etc. Se, ao contrário, o ganho a mais é compreendido
apenas como juros – i. e., como a relação pela qual o capital aumenta por intermédio de
qualquer truque imaginário -, o limite é somente quantitativo e, nesse caso, não se pode
absolutamente entender por que o capital não incorpora todas as manhãs os juros a si mesmo
e cria, assim, juros sobre seus juros em progressão geométrica infinita. (MARX, 2011: 299)

Retornamos ao cerne desta contradição, isto é, ao limite estrutural qualitativo do capital que
impede que este consiga superar incessantemente seus próprios limites, condição esta para sua
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existência: a necessidade de ampliação constante da exploração da forca de trabalho vivo, única
fonte de mais valor no sistema capitalista de produção. O desenvolvimento das forças produtivas
resulta em ampliação dos instrumentos de trabalho (maquinaria) e material (matéria-prima). E sua
consequência é a diminuição do trabalho necessário como resultado de uma diminuição do trabalho
vivo em geral em relação ao capital total, o aumento da composição orgânica do capital. Temos um
aumento da maquinaria (capital fixo) que resulta no aumento da produtividade; e uma redução
relativa de força de trabalho (capital variável), o que resulta na progressiva redução da taxa de lucro.
Por conseguinte, o crescimento da força produtiva supõe, se o valor total do capital
permanece o mesmo, que a sua parte constante (consistindo de material e máquinas) cresce
em relação à variável, i.e. em relação à parte do capital que se troca com o trabalho vivo, e
que forma o fundo do salário. O que se apresenta ao mesmo tempo como uma menor
quantidade de trabalho que põe em movimento um maior quantum de capital. (MARX, 2011:
313)

Essa redução permanente do trabalho necessário levaria a uma expulsão de trabalhadores do
mercado de trabalho, sendo estes substituídos pela maquinaria que eleva a produção de trabalho
excedente. O mecanismo que permite que se aumente o trabalho excedente é também o que expulsa
trabalho vivo do processo produtivo reduzindo o mesmo trabalho excedente como massa total.
Também a multiplicação de jornadas de trabalho simultâneas tende a ser progressivamente eliminada
ou reduzida pela própria dinâmica contraditória do capital.
Por outro lado, no que diz respeito agora às muitas jornadas simultâneas de trabalho
necessário (que levando em conta exclusivamente o valor, podem ser consideradas uma
única jornada de trabalho), a tendência do capital – da mesma forma que antes, com a
jornada de trabalho singular – é de reduzi-las a um mínimo, i.e., de pôr como não
necessárias o maior número possível dessas jornadas e de reduzir agora as jornadas de
trabalho necessárias em relação ao total do tempo de trabalho objetivado, da mesma maneira
que reduzia antes, no caso da jornada de trabalho singular, as horas de trabalho necessárias.
(idem: 324)

Esta é tendência do capital, à medida que se desenvolve, de expulsar mão de obra e reduzir o
número de jornadas simultâneas ao buscar ampliar o trabalho excedente referente à taxa de mais
valia, isto é, a quantidade de trabalho excedente em relação à produção total de valor. “O capital,
como pôr do trabalho excedente, é igualmente e no mesmo momento pôr e não pôr do trabalho
necessário; o capital só é a medida que o trabalho é e ao mesmo tempo não é.”(ibidem) Esta seria a
base explicativa do limite objetivo do desenvolvimento do sistema capitalista, limite que se tornaria
cada vez maior e mais difícil de transpor, até o ponto em que se tornasse absolutamente inviável
superá-lo.
Em síntese, a cada ciclo de desenvolvimento da produtividade é maior a quantidade de capital
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inicial necessário, é menor a ampliação de trabalho excedente e é maior a desproporção entre capital
constante e capital variável. Com esse aumento exponencial da composição orgânica do capital o
trabalho vivo é cada vez mais expulso do sistema produtivo, inclusive via redução de jornadas de
trabalho simultâneas.
Chegamos à concepção portanto de que, em certos momentos do desenvolvimento das forças
produtivas, o desenvolvimento do capital cria os entraves para seu próprio desenvolvimento. Essa
seria portanto, em síntese, o que chamamos de autocontradição do capital:
Justamente por não ter desenvolvido essa relação [entre tempo de trabalho necessário e
excedente], Ricardo também não mostrou (...) que o próprio desenvolvimento da força
produtiva pressupõe tanto o aumento do capital quanto das jornadas de trabalho simultâneas,
mas que, no interior do limite dado do capital que põe em movimento uma jornada de
trabalho (...), o próprio desenvolvimento é o limite para o desenvolvimento da força
produtiva do capital. (MARX, 2011: 281, grifos meus)

Segundo Marx seria necessária uma massa de capital global cada vez maior para pôr a mesma
quantidade de força de trabalho em movimento e absorver a mesma massa de mais trabalho. Nesse
sentido, se produziria uma superpopulação “redundante” à medida em que aumenta a capacidade
produtiva da sociedade moderna.
Por isso, na mesma proporção em que se desenvolve a produção capitalista, desenvolve-se a
possibilidade de uma população trabalhadora relativamente redundante, não porque a força
produtiva social diminui, mas porque ela aumenta, portanto não por uma desproporção
absoluta entre trabalhadores e meios de subsistência ou meios para a produção de tais meios
de subsistência, senão por uma desproporção que se origina na exploração capitalista do
trabalho, pela desproporção entre o crescimento cada vez maior do capital e sua necessidade
relativamente decrescente de uma população crescente. (MARX, 1984: 170)

Objeções à tendência sistêmica à crise têm sido desenvolvidas com enfoque nas
contratendências, isto é, nas capacidades do capital responder sistemicamente às suas crises. Grane
parte delas é citada como “causa contra arrestante” 32 por Marx ao longo do livro 3 de O Capital,
como: elevação do grau de exploração da força de trabalho (prolongamento e intensificação),
compressão de salários abaixo de seu valor (superexploração), barateamento do capital constante
com o desenvolvimento tecnológico da indústria, barateamento da força de trabalho devido à criação
artificial de uma superpopulação relativa, expansão para as colônias (multiplicação de mercados,
ampliação da escala produtiva, barateamento dos custos de reprodução do trabalhador), inovações
tecnológicas (venda temporária de mercadorias acima de seu valor devido a vantagens competitivas
temporárias), aumento da massa de valor investida na produção, entre outros. A lista é longa e
podemos observar esses mecanismos em intenso movimento dinâmico até os dias atuais. Entretanto,
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Também podemos encontrar o termo “causa contrariante”, a depender da tradução do texto de Marx utilizada.
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o fato de estarem em movimento não significa necessariamente que seriam suficientes para
compensar a crise de produção de valor que atinge proporções cada vez maiores. Esse é um dos
dilemas fundamentais do debate contemporâneo entre os que se propõe partir da crítica da economia
politica para pensar e agir em busca da superação do sistema capitalista e a produção de novas
formas de sociabilidade.
No momento histórico em que Marx elaborou essas análises tratadas neste capítulo, na
segunda metade do século XIX, o capital começava a expressar esses limites, continuamente
transpostos e repostos ao longo das décadas seguintes. O objetivo nesse momento é pensar as
transformações sistêmicas dos séculos XX e XXI sob a luz dos elementos até agora apresentados.
Assim, vejamos como a crise tendencial da taxa de lucro expressou e tem expressado seus limites,
hoje quiçá instransponíveis. Aqui está explicita a questão a que nos propomos problematizar para
compreender o que chamamos de surgimento, desenvolvimento e crise do MST como movimento
social de resistência e contestação à ordem capitalista.
Robert Kurz em seu livro Dinheiro sem valor trata justamente do processo histórico em que
identifica a tendência à crise do capital nunca ser de fato resolvida, mas sempre reproduzida em uma
escala cada vez maior. As contratendências seriam os mecanismos através dos quais o capital seria
capaz de ultrapassar a crise de forma temporária, mas nunca definitiva. De alguma maneira,
poderíamos definir o próprio capital como a crise em movimento. Porém, esse movimento como
veremos não é meramente circular mas histórico, dinâmico e permeado de contradições.
Os mecanismos contratendenciais seriam tentativas de reversão da crise de produção de valor,
em geral ansiando-se ampliar a extração de mais valor, seja de forma absoluta ou relativa. Segundo
Kurz (2014), em um primeiro momento do desenvolvimento do sistema capitalista, o principal
recurso do capital para transpor seu limite fundamental seria a ampliação da mais valia absoluta, isto
é, a ampliação do tempo e da intensidade do trabalho. Este mecanismo nunca deixou de ser utilizado
e segue sendo até os dias atuais, como podemos observar nas reformas, trabalhista e previdenciária,
recentemente implementadas no Brasil e que já o foram ou estão em processo de implementação nos
principais centros capitalistas mundiais33.
Entretanto, a marca contratendencial do século XX seria a ampliação da desproporção entre
os custos com força de trabalho e o capital despendido com capital constante, isto é, seria
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“Nosso ‘consolo’ é que não estamos sós! Estudo publicado pela OIT (Organização Internacional do
Trabalho) - Drivers and effects of labour market reforms: Evidence from a novel policy compendium -, produzido pelos
pesquisadores Dragos Adascalieti e Clemente Pignatti Morano, indica que reformas legislativas laborais e de mercado de
trabalho foram realizadas em 110 países entre 2008 a 2014.” Trecho desta matéria Reforma trabalhista no Brasil e no
mundo: não estamos sós publicada na Carta Capital em 21/09/2017.
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consequência da ampliação da mais valia relativa. A concorrência e a necessidade individual do
capitalista de ampliar a produtividade do trabalho causariam a redução da força de trabalho.
Ressaltamos ainda que esse processo não se daria a partir da ótica do processo global do capital, mas
da necessidade do capital individual. Nesse sentido, em certo momento se alcançaria o ápice da crise:
o número de elementos da força de trabalho produtivos, do ponto de vista do capital, ainda aplicáveis
em um novo padrão de produtividade, diminuiria tanto que o aumento da mais valia relativa por
elemento da força de trabalho já de nada serviria, e a massa de mais valia relativa diminuiria
irreversivelmente.
Assim, o mesmo aumento de produtividade que faz crescer a mais valia relativa por elemento
da força de trabalho diminui o número de elementos da força de trabalho por massa de valor
aplicada. Dizendo de outra maneira: cada vez menos força de trabalho é contida em cada mercadoria,
ou mesmo na massa global de mercadorias, a qual também podemos pensar em termos de “massa
global do valor”. Essa “dose homeopática” de valor em cada mercadoria produziria a necessidade do
capital desenvolver “mecanismos históricos de compensação” a partir de formas de expansão interna
e externa.
A primeira que historicamente se desenvolveu foi a expansão estrutural espacial a partir de
multiplicação de diferentes ramos produtivos. Isto é, uma forma de capitalização do espaço terrestre
como espaço global de valorização. Aqui estão expressas tanto a tese da ampliação de jornadas de
trabalho simultâneas tratada por Marx nos Grundrisse quanto a contratendência identificada no livro
3 do Capital de expansão para as colônias além mar. Kurz sintetiza: “Embora o dispêndio de energia
de trabalho por mercadoria diminuísse incessantemente, o número de efetivos da força de trabalho
aplicados de uma forma produtiva na perspectiva do capital crescia, ainda assim, de forma contínua,
devido a este movimento expansivo exterior.” (KURZ, 2014: 259)
Nesse sentido, podemos entender também as análises de Harvey que tratam das formas de
territorialização do capital ou mesmo o fenômeno de comoditização de diversos ramos produtivos.
Com uma industrialização abrangente, regiões e países inteiros se converteram em zonas de
valorização, eliminando-se qualquer espécie de “zona virgem de capitalismo”. Simultaneamente
observamos o desenvolvimento das forças destrutivas e a sujeição crescente do material humano à
forma de trabalho abstrato como mecanismos de compensação que adiam a autocontradição
sistêmica: “O desenvolvimento das forças produtivas não é, portanto, inocente, trazendo antes a
marca da lógica da desvalorização e da destruição.” (idem)
Segundo Kurz, a crise de 1929 seria um “intermúndio entre as formas de expansão
predominantemente externa e predominantemente interna do capital”, isto é, ainda que as formas
expansivas nunca tenham deixado de se perpetuar, torna-se predominante a expansão interna. A
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transição da primeira para a segunda revolução industrial concretizou-se a partir do refinamento dos
processos produtivos e sua disseminação como padrão mundial pós II guerra mundial. As linhas de
montagem, as novas técnicas de organização do trabalho e o desenvolvimento de máquinas com alto
nível tecnológico propiciou a inovação de processos e de produtos e uma racionalização da produção
que teve como consequência um enorme surto de produtividade.
A expansão do consumo e o aumento da massa de mais valia até alcançar dimensões
monstruosas teriam produzido, no auge do pós II guerra, a sensação de que iríamos “acumular ate o
juízo final” e que o limite interno do capital havia sido superado.
Vejamos mais atentamente duas tentativas de resposta à crise de valorização de valor ao
longo do século XX importantes para compreendermos o estágio de crise atual: a expansão
imperialista e a ficcionalização do capital. Esses processos, acompanhados de duas grandes guerras
mundiais, foram marcados por um período de expansão que durou cerca de três décadas, de 1945 a
1975. Ernst Mandel parte da análise desse período para explicar a crise do capital que se iniciou nos
anos 1970 e se estenderia até 1986, ano de publicação de seu último artigo sobre o tema que compõe
a compilação A Crise do Capital.
Partimos das reflexões de Ernst Mandel, Robert Brenner e Robert Kurz com o intuito de
qualificar historicamente o que consideramos a tendencial falência sistêmica de resposta à crise
mundial de valorização do valor desde os anos 1970 até os dias atuais, o que se expressou na
inexistência de um novo boom de desenvolvimento e prosperidade e na intensificação de um
processo destrutivo ampliado. A despeito das ações contratendenciais continuamente colocadas em
movimento mundialmente, o que observamos é a contínua fuga para frente.
Mandel, Brenner e Kurz partem de matrizes analíticas distintas, ainda que consideramos ser
viável reunir suas análises para levantar importantes elementos sobre a crise ao longo do século XX e
da virada para o século XXI até os dias atuais. Brenner parte de dados da economia política convencional para tratar da crise econômica a partir do inchaço do mercado financeiro norteamericano. Ainda que Brenner não trate do valor, muito menos de uma crítica do valor, os dados por ele analisados
trazem interessantes informações histórico-concretas como expressão de um profundo processo em
andamento de crise de produção de valor.
Já Mandel desenvolve sua análise, como veremos adiante, nos termos da teoria do valor,
identificando os fundamentos da crise na superprodução de mercadorias e superacumulação de capitais. Não trata entretanto da crise da teoria do valor na medida em que não compreende a crise como
crise da produção de mais valor e sua posterior ficcionalização. Fornece, entretanto, uma análise rica
de elementos para compreendermos a crise em movimento, principalmente como se expressou no período pós II guerra e na crise dos anos 1970 e 1980, no centro e na periferia do capital. Por fim, Kurz
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trata da crise como uma crise de produção de valor e centra-se no processo de ficcionalização como
mecanismo contratendencial em que o capital hipoteca seu próprio futuro.
É certo que incorremos em um certo risco analítico na medida em que combinamos três análises distintas. Pensamos, entretanto, que elas não são estritamente conflitantes, e podem nos fornecer
os elementos que necessitamos para tratar da crise do capital como fundamento da crise de todas as
formas de sociabilidade, inclusive no seio da esquerda mundial. E os três autores o fazem buscando
compreender a tendencial queda da taxa de lucro e as tentativas contratendenciais no bojo na terceira
revolução tecnocientífica e a ampliação da ficcionalização do valor.
Ernst Mandel, nos artigos compilados no livro supracitado, A crise do capital, tinha o
objetivo de analisar o que chamou de “recessões generalizadas” (1974-75 e 1980-82), ao situá-las em
relação a sua ruptura com o pós II guerra e em relação ao funcionamento do capitalismo mundial.
Buscou explicar que essas recessões e suas seguintes fases de depressão, isto é “de retomada
hesitante, desigual e não-cumulativa”, não seriam nem o resultado do acaso nem o produto de
elementos exógenos. Elas corresponderiam ao contrário à “lógica imanente do sistema”, ainda que
fatores exógenos desempenhassem papéis nas particularidades de cada ciclo. (MANDEL, 1990:7)
Seria, portanto, mais uma expressão da crise como autocontradição do capital como compreendida
por Marx.
A expansão pós II guerra é caracterizada por um ciclo de avanço das forças produtivas, isto é,
uma revolução tecnológica combinada com uma nova forma de concentração de capitais, que só foi
viável devido à internacionalização da produção, quando o capital ultrapassou os limites do estado
nacional. Segundo Mandel, entre 1953 e 1963 o volume da produção dos países capitalistas teria
crescido 65% e suas exportações 82%. E entre 1963 e 1972 a produção teria crescido ainda mais,
chegando a um aumento relativo de 65%, assim como as exportações, que teriam aumentado nesse
período em 111%. Porém, após essa inegável ascensão iniciou-se uma nova crise, que Mandel
identificou como a primeira crise generalizada, isto é, a primeira que teria afetado, após a crise de
1929, todas as grandes potências imperialistas ao mesmo tempo, a crise de 1974/75.
Finalmente, na medida em que a longa fase de expansão do pós-guerra chegava ao seu fim,
em que os principais motores da expansão começaram a se esgotar, em que o crescimento da
produção a longo prazo devia diminuir, as contradições da economia capitalista se
mostraram mais graves, tanto para cada país imperialista quanto entre eles, assim como entre
eles e os países semicoloniais ou dependentes. As fases de boom estavam condenadas a ficar
mais curtas (a de 1972/73 foi em uma larga medida especulativa), enquanto as fases de
estagnação, ou mesmo recessão, se alongavam. Isso, evidentemente, facilita a sincronização
internacional do ciclo – recessões que só duram seis meses se encavalarão menos facilmente
em muitos países do que recessões que duram dois anos. (MANDEL, 1990: 13)

Mandel anunciou, em um dos primeiros artigos desse livro, datado de fins da década de 1970,
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a crise do conjunto da sociedade burguesa. Apesar de algumas diferenças de perspectiva para análise
da crise, assim como Mandel, Brenner e Kurz identifip a ausência de saídas satisfatórias para a crise
dos 1970. As tentativas de sua contenção teriam sido nada além do que fugas para frente, fugas estas
que desembocariam na crise do fim dos anos 1990, objeto de análise destes autores.
Para Brenner, assim como para Mandel, no longo boom pós II guerra, que duraria do fim da
década de 1940 até o início dos anos 1970, seriam inegáveis os índices historicamente inéditos de
crescimento de investimento, produtividade e salários, conjuntamente com um baixo índice de
desemprego e apenas breves e moderadas recessões. Nesse momento, as explicações de Mandel e
Brenner se assemelham muito na medida em que identificam esse período de “bonança” a partir das
altas taxas de lucro do pós II guerra, quando seriam possíveis a utilização de quantidades fixas de
instalações e equipamentos, os investimentos para aumento da produtividade e um relativo
crescimento dos salários. E tudo isso se daria sem que os lucros fossem ameaçados.
Segundo Brenner, essa condição teria sido viabilizada devido à imensa redução dos custos de
produção conquistada durante a depressão, que teria levado à queima do estoque obsoleto, à pressão
sobre os salários considerando o enorme desemprego, e também à relativa contenção do movimento
operário. A repressão dos trabalhadores, a contenção dos levantes e a redução dos salários reais
teriam produzido enormes superávits em relação aos estoques de capitais. Além disso, a grande
demanda dos tempos de guerra, quando as economias do Japão e Europa ocidental estavam
destroçadas, teria sido fundamental para o boom dos EUA. Assim, se conformou o que Brenner
identificou como uma virtuosa espiral ascendente: “Asseguraram-se altas taxas de lucro, e portanto
altas taxas de acumulação de capital, as quais fortaleceram o aumento da produtividade, do emprego
e dos salários reais. Tudo isso levou a um aumento da demanda de investimentos e de consumo.”
(BRENNER, 2003: 48)
Os eventuais percalços durante as décadas de 1950 e 1960 teriam sido superados através da
lucratividade garantida pelo desenvolvimento das economias de crescimento tardio como Alemanha,
Japão, França e Itália. Devido às suas aparições tardias no mercado mundial tirariam vantagem de
suas reservas de desempregados, mantendo um crescimento salarial relativamente baixo em
comparação ao crescimento da produtividade de suas indústrias. Além disso, teriam empatado até
então pouco capital fixo, o que possibilitava um desenvolvimento tecnológico mais dinâmico. Por
fim, teriam contado com formas institucionais e políticas de governo para promoção do crescimento
e de sua capacidade competitiva internacional.
Esse quadro geral constituiu um período de bem aventurança para os centros capitalistas,
apesar das tensões que envolveram a Guerra Fria:
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Como o sucesso econômico dos Estados Unidos acabou estando tão estreitamente ligado ao
sucesso de seus concorrentes e aliados, o desenvolvimento econômico internacional pós
guerra dentro do mundo capitalista avançado pôde, por um breve período, manifestar um
grau relativamente alto de cooperação internacional. (BRENNER, 2003: 54)

Houve um controle de créditos que acompanhou a política de expansão do pós II guerra,
como tentativa de reduzir a amplitude das crises. Mas as “técnicas anticrise” eram, e ainda seriam
hoje, inflacionárias, o que teria desembocado no desmoronamento do sistema monetário
internacional, com a condição de inconversibilidade do dólar em ouro no início dos anos 1970. Em
1975, teria ocorrido a redução das exportações em 7% no conjunto do comércio mundial. E a
retração da demanda por bens de consumo e produção levaria à retração da demanda por matéria
prima.
Mas a contração do comércio mundial seria um momento da crise, assim como a questão da
inflação seria resultado das tentativas frustradas de contenção das tendências contraditórias do
capital. A crise só poderia ser entendida a partir da combinação de vários elementos que seriam
explicáveis a partir do aumento da composição orgânica do capital, sendo este o resultado da
trajetória da taxa de lucro.
No pós II guerra havia um mercado em expansão combinado com uma superexploração da
força de trabalho, porém, para Mandel, a conquista do pleno emprego resultante da constituição dos
sindicatos e da combatividade da luta de classes, teria também em alguma medida contribuído para a
terceira revolução tecnocientífica, já que o capital buscaria sempre reduzir ao máximo seus custos
com uma força de trabalho que ficava cada vez mais cara. Esse elemento seria, entretanto, um
catalizador de um processo em curso, já que a terceira revolução industrial é em grande medida fruto
da competição intercapitalista e fruto do próprio desenvolvimento das forças produtivas
impulsionada pela queda tendencial das taxas de lucro. O fato central é que a combinação desses
elementos levam a um aumento da composição orgânica do capital. E esta, sempre crescente, não
poderia mais ser compensada com uma ampliação da exploração da mais valia. Daí, segundo
Mandel, o resultado desta combinação contraditória seria a “erosão inexorável da taxa média de
lucros”.
A terceira revolução tecnológica com suas técnicas de produção automáticas ou semiautomáticas teria levado ao aumento da produtividade e também do desemprego, chegando ao número de
17 milhões de desempregados nos países imperialistas em 1975. Ao mesmo tempo, ocorreu o aumento da inflação e do custo de vida que desembocaram na redução do poder de compra, isto é, na queda
na demanda.
O controle de preços pelos monopólios impediriam que esses caíssem de acordo com as
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dinâmicas do mercado mundial, o que contribuiu para a superprodução de mercadorias e uma
enorme capacidade produtiva ociosa. Além disso, a cada boom e a cada recessão seria reduzida a
taxa de utilização do aparelho produtivo em relação ao ciclo precedente, levando a “uma não
utilização quase permanente, para fins civis produtivos, de perto de um terço da capacidade instalada
de produção nos Estados Unidos.” (MANDEL, 1990: 26)
A primeira possibilidade de crise de superprodução estaria no simples fato de que a produção
da mais valia não leva automaticamente a sua realização, isto é, ao intercâmbio entre mercadoria e
dinheiro. Não seria o exagero na produção de mercadorias o que leva à crise, mas a impossibilidade
de venda das mercadorias a preços que garantam a realização do lucro médio. E isso poderia se dar
pela ausência de demanda, mas também pela própria queda na taxa de lucro em um ramo produtivo,
o que os monopólios vinham tentando impedir através do controle de preços.
Mandel descreve esse encadeamento de fatores. O momento de crescimento ou retomada
levaria a um aumento inevitável da composição orgânica de capital, isto é, o desenvolvimento
técnico com o objetivo de poupar trabalho ao substituir mão de obra por máquinas, o que seria viável
apenas com o aumento dos investimentos. Esse momento seria seguido pela elevação da taxa de mais
valia, na medida em que reduz os custos de produção, assim como pela baixa dos preços de matérias
primas e aumento de investimentos em setores e países com baixa composição orgânica. Com essa
expansão de mercados há uma redução do exército industrial de reserva, o que aumentaria o poder de
barganha dos trabalhadores e reduziria a mais valia. Com a alta demanda começaria a subir o preço
da matéria prima e se tornaria cada vez mais difícil encontrar locais ou setores com pouca
produtividade e tecnologia para investir.
Nesse sentido, ambas as razões antes citadas - subconsumo e superacumulação – seriam,
segundo esse autor, momentos da crise de superprodução. O conjunto dessa lógica imanente da
expansão provoca, a partir de um certo limiar, uma tendência para a queda da taxa de lucros. Assim,
a crise seria decorrente do aumento da composição orgânica do capital, como previsto por Marx, e se
manifestaria na queda da taxa de lucro ao mesmo tempo em que, segundo Mandel, revelaria a
superprodução de mercadorias.
A crise de superprodução amplifica, por sua vez, a queda da taxa de lucros, que havia
abaixado apesar do fato de que a produção de mais valia estivesse em seu nível quase
máximo. Com a redução do emprego e o surgimento do desemprego pleno e parcial, a massa
total da mais-valia produzida se reduz até em relação ao nível alcançado na fase final do
boom e durante o superaquecimento, e isso apesar de uma taxa de exploração dos
trabalhadores ainda em elevação. (MANDEL, 1990 : 216)

Uma das consequências mais prementes desse circuito perverso é que uma fração de capital
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recentemente acumulado não pode ser investida produtivamente nas condições de rentabilidade
esperadas e passa a ser cada vez mais direcionada a atividades especulativas. Nesse sentido, Mandel
chama a atenção para o que identifica como duplo aspecto da crise: a queda da taxa de lucro e a
superprodução. E as questões monetárias estariam relacionadas a estes elementos em grande medida
como consequências aparentemente inevitáveis em um contexto de baixo investimento produtivo: a
explosão da taxa de juros e da superexpansão do sistema de crédito, o qual se aproxima
periodicamente do desmoronamento.
Em síntese, o superinvestimento (aumento da composição orgânica e da extração de mais valia relativa) teria gerado uma superprodução, que se expressaria com o esgotamento de setores e regiões a se expandir e a redução de força de trabalho (portanto de mais valia) na produção. Essa condição levaria por sua vez ao subinvestimento no setor produtivo e a uma migração ao setor financeiro,
tendo como consequência, enfim, uma desvalorização massiva de capitais: inflação, endividamento e
desemprego.
É essencial citarmos ainda que, segundo Mandel, o boom de 1972/73 teria sido quase
inteiramente especulativo, com uma alta espetacular dos preços das matérias primas. Por isso, em
determinado momento de suas análises identifica como causa primeira dessa crise a “expansão da
economia ocidental sobre um mar de dívidas”. Portanto a questão monetária é também considerada
importante para compreendermos esse processo.
A amplitude da recessão fez com que progressivamente os países imperialistas suprimissem
as medidas de contenção da inflação – ampliando o crédito e a massa monetária, o que produziu
enormes déficits orçamentários via técnicas massivas de reanimação keynesianas e neokeynesianas.
Segundo Mandel, o Estado não teria como impedir as crises de superprodução que, afinal, seriam
inatas ao sistema capitalista, mas teria como limitar sua duração e profundidade. Porém, o resultado
disso seria necessariamente o aumento galopante da inflação, a qual em um determinado ponto sairia
do controle e se aceleraria tanto que perderia o efeito estimulante sobre a economia, gerando uma
série de consequências perversas.
Confirma-se assim que, na época da terceira idade do capitalismo, este é incapaz de escapar
ao dilema: ou recessão profunda, ou inflação acentuada. A inflação, que se acelera, termina,
além disso, a longo prazo, por provocar ela mesma crises econômicas cada vez mais graves.
(idem: 61)

Além disso, o aumento do crédito disponível não levaria automaticamente à contenção da
crise. Aliás, após um certo ponto, nenhuma medida possível conseguiria uma resposta rápida para a
saída de uma recessão de alcance mundial.
154

Entretanto, o restabelecimento da taxa de lucros não é nada automático durante a recessão. É,
portanto, perfeitamente possível que, apesar das facilidades de crédito mais amplas, uma
baixa da taxa de descontos e das taxas de juros em geral, assim como um crescimento da
massa monetária, o volume de crédito para as empresas continue a diminuir, não porque a
oferta de capitais moeda tenha diminuído, mas porque a demanda desses capitais moeda
escasseia para os empresários. (ibidem: 63)

O momento da recuperação só ocorreria com a retomada da demanda interna nos principais
países imperialistas, de modo que se estimulasse novamente o comércio mundial. Os governos
burgueses do período do Welfare State produziram técnicas de intervenção na vida econômica com o
intuito de conter um movimento normal do capitalismo: devido ao aumento da produtividade e às
crises de capacidade ociosa e superprodução temos como resultado uma queda de preços. Devido a
essas técnicas de intervenção dos governos teria ocorrido um inchaço da massa monetária em relação
à produção de mercadorias, levando a uma depreciação da moeda, a inflação. E esta teria sido
amplificada pela especulação e pelos preços impostos pelos monopólios.
Segundo Kurz, os processos de desvalorização seriam parte dos mecanismos de compensação
externos e internos que entram em movimento, de forma assincrônica e contraditória nas diversas regiões de globo, possibilitando a produção ampliada de mais valia relativa e produzindo surtos de absorção temporária da força produtiva do trabalho. A crise se manifestaria em um primeiro momento
no processo de desvalorização da força de trabalho com redução de salários e demissões. O capital
constante manteria sua valorização ainda por algum tempo, até ser afetado e, após quebras e falências, sofrer desativação e desvalorização. Por fim, a massa de mercadorias produzida começaria a
amontoar-se com a queda da demanda, também, portanto, desvalorizando-se. Nesse momento, os lucros acumulados, portanto o capital acumulado deixaria cada vez mais de ser direcionado para investimentos reais, passando a fluir para os mercados financeiros em busca da valorização do valor que,
aparentemente, seria independente do processo produtivo.
Assim se desenvolveram pós crise de 1970 de forma antes nunca vista os bancos, o sistema
financeiro, a especulação, enfim, a produção de uma gigantesca quantia de capital sem base real de
valor. E, como está claro na obra de Marx, todo o capital deve corresponder a uma base real e concreta de produção de valor proveniente da exploração da força de trabalho. O deslocamento da base
real em proporções absurdas é uma das maiores e mais claras expressões da crise capitalista sistêmica contemporânea. De fato, o sistema capitalista não se sustenta sem uma produção real de valor que
possa garantir a base material das formas de riqueza atuais. O fato de haver um sistema de capital
fictício agigantado é a expressão da crise sistêmica mundial. Apesar dos mecanismos de contratendência postos em marcha ao longo do século XX, essas contradições reaparecem sempre em um pa155

tamar mais elevado, o que Kurz toma como um alerta ao notar que o capital produzido não possui
substancia de valor, mas apenas carrega sua existência ficcional:
Após um determinado tempo, as bolhas da dívida e financeiras, insufladas e falhas de substância, tem evidentemente de rebentar. Segue-se, num segundo plano, a desvalorização do
capital financeiro sob a forma de uma crise da divida e de um crash nas bolsas, o que, por
seu lado, repercute sobre os mercados de mercadorias e de trabalho, podendo fazer com que
a espiral descendente dê lugar a queda livre. (KURZ, 2014: 291)

Problemas de escoamento, bancarrota, renegociação de créditos, demissões fazem parte do
dia a dia burguês, mas se converteriam em crise quando atingem criticamente uma massa social, ou
seja, quando atingem certo grau de universalização.
Assim, o que se seguiu à crise da década de 1970 foi a pressão de diversos setores do capital
nos governos no sentido de implementarem uma política monetária deflacionista, isto é, uma política
que buscasse conter esse processo ampliado de desvalorização. Entretanto, tais feitos seriam quase
impossíveis na medida em que uma pressão de igual ou maior tamanho se impunha no sentido do aumento do crédito e da massa monetária disponível. Além do fato de que o mercado, extremamente
arredio a qualquer medida de contenção econômica por parte dos governos, fez valer a incontrolabilidade sistêmica.
Quanto mais os governos nacionais manipulam no âmbito interno a massa monetária, o
volume de crédito, os valores de câmbio artificiais da sua divisa, e colocam em prática
medidas protecionistas, tanto mais as forças produtivas internacionalizadas se rebelam contra
essas manipulações, como também as leis do mercado – a lei do valor – desencadeiam
mecanismos compensatórios que tornam estas medidas governamentais ineficazes ou até
nocivas. (MANDEL, 1990: 227)

A crise de 1974 duraria mais de uma década de acordo com Mandel, até 1985, e teria um
caráter essencialmente recessivo na medida em que seria uma convergência de cinco crises: a crise
clássica de superprodução já em um momento de pouca eficácia das técnicas inflacionárias anticrise,
o que gerou uma enorme expansão da dívida pública; o fim da onda longa de desenvolvimento com a
redução da expansão e dos altos rendimentos tecnológicos e superlucros monopolísticos; a crise do
imperialismo com o esgotamento da enorme expansão lucrativa de capitais; uma crise social e
política no centro combinada com um ciclo ascendente de lutas operárias; e, por fim, uma crise
estrutural e generalizada da sociedade burguesa.
Portanto, o que se seguiria à crise dos anos 1970 seria uma condição distinta da que teríamos
observado até então no sistema do capital de tentativa de resposta às crises. Segundo Mandel, as
“ondas longas com tendência expansiva”, isto é, a dinâmica de fases de recessão curta seguidas de
fases de retomada e boom longas e prósperas teriam sido suplantadas por “ondas longas com
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tendência à estagnação”, as quais seriam recessões longas e profundas seguidas de retomadas curtas
e muito pouco expansivas. De recessão em recessão seria cada vez mais difícil absorver o excedente
de capacidade produtiva. Dessa forma, essas retomadas só seriam possíveis através de uma política
de endividamento massivo, além de políticas de eliminação da principal mercadoria do sistema
capitalista, a força de trabalho. Os números citados por Mandel sobre a miséria e a fome no centro
capitalista, de cerca de 10 a 20 milhões de pessoas subalimentadas nos EUA em 1986, são apenas
uma amostra das possibilidades de um massacre permanente e crescente de grandes contingentes
populacionais em todo o mundo.
Enquanto as formas de segregação e desigualdade social se perpetuam, os anos posteriores
seriam marcados por tentativas sistêmicas de reparação às perdas de mercado criadas pelo
desemprego massivo e pelo enfraquecimento dos investimentos produtivos, o que não apontou para
um momento de bonança no período subsequente, como poderíamos eventualmente esperar.
Justamente porque as práticas anticrise tiveram uma vez mais sucesso em limitar – menos
que no passado, mas limitar apesar de tudo – a duração e a profundidade da recessão
1974/75, precisamente porque o estado burguês salvou numerosos bancos, companhias
financeiras e grandes trustes que se achavam à beira da falência, a recessão não pode
objetivar sanear a economia capitalista, papel que as crises capitalistas tradicionalmente
cumpriram. É por causa disso que ela não desembocara em um novo boom. (MANDEL,
1990: 73)

Esse autor chama também atenção para o caráter incontrolável deste ciclo. Para um novo
momento de expansão seriam necessárias, de forma simultânea: “uma violenta expansão do mercado
(do poder de compra dos últimos consumidores) e uma alta efetiva da taxa média de lucros”. Mas
para isso ocorrer deveriam coincidir muitos elementos, os quais não poderiam ser produzidos de uma
hora para outra por qualquer medida governamental ou acordo privado. Aí reside a falácia da
socialdemocracia que se apresenta como gestor mais responsável e com caráter social dos momentos
de crise. Segundo o autor, os argumentos dos socialdemocratas se concentrariam no mal menor, isto
é:
“Se não gerirmos a crise, ela será gerida pela reação, e a austeridade será bem mais dura.
Além disso, se não permitirmos o capitalismo sair da crise graças à austeridade, o
desemprego provocará um retorno ao poder da extrema direita, ou a catástrofe absoluta.” Em
outros termos: “Suportem que lhe cortem três dedos, de medo de perder toda a mão”. (idem:
234)

Notamos certa semelhança entre essas posições e os argumentos da socialdemocracia
latinoamericana contemporânea. Chegaremos em breve à relação da crise no centro com a América
Latina e o Brasil, mas destacamos a amplitude dessas dinâmicas que parecem caracterizar tanto o
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centro quanto a periferia do capital. Mas antes de adentrarmos nesta relevante e complexa
constatação, voltemos aos seus elementos fundantes e seu desenrolar nas décadas subsequentes.
Robert Brenner trata da crise de fins da década de 1990 a partir de um retorno ao mesmo
período analisado por Mandel. E o faz a partir de um retorno à crise de 1973, a qual compreende
como expressão de um excesso de capacidade produtiva mundial. Mas essa explicação só seria
possível com a identificação das forças que dirigiram a estagnação econômica contínua das duas
décadas após 1973 e que continuariam a operar até o início dos anos 2000.
Baseia-se na persistência de um excesso de capacidade e de produção bastante paradoxal no
setor manufatureiro internacional – e, por isso, de uma lucratividade persistentemente
reduzida -, bem como nos problemas de demanda agregada reduzida e custos de capital
elevados, derivados das tentativas governamentais e empresariais de lidarem com essa
persistência. (BRENNER, 2003: 42)

Assim, desde o início dos anos 1970 até meados de 1990 vivenciaríamos mundialmente uma
queda no investimento produtivo, acarretando um reduzido aumento da produtividade, um
crescimento cada vez mais lento dos salários ou mesmo seu declínio absoluto, níveis de desemprego
da época da grande depressão de 1929 e uma sucessão de recessões e crises financeiras.
Ainda que Brenner trate da crise que se iniciou nos anos 1970 a partir da capacidade
produtiva ociosa, seu fundamento está, assim como para Mandel, na trajetória descendente da taxa de
lucro.
Como uma indicação do começo de um excesso de capacidade e de produção, os preços no
setor manufatureiro mundial haviam sido incapazes de crescer de acordo com os salários e os
custos das instalações e equipamentos, resultando em uma queda nas taxas de lucro do setor.
Foi o declínio das taxas de lucro desse setor por todas as economias capitalistas avançadas o
principal responsável pela projeção da economia mundial de um longo boom num longo
declínio entre 1965 e 1973. (idem: 58)

Nesse sentido, a crise se expandiria para todos os setores na medida em que acabaram
sofrendo queda em suas taxas de lucro em decorrência da queda das taxas de lucro do setor
manufatureiro produtivo. Brenner afirma também que esse processo não seria decorrente de redução
da produtividade, pois esta teria aumentado no período pré-1973, caindo apenas posteriormente,
como resultado da crise de lucratividade. E, diferentemente de Mandel, nega que decorreria da
pressão dos trabalhadores, pois o salário real teria caído no momento anterior à crise.
Sua análise, focada na economia norte americana, trata das consequências da crise a partir do
Governo Nixon, que com medidas protecionistas teria deslocado para os concorrentes estrangeiros os
custos da desaceleração sistêmica quando renunciou ao sistema de Bretton Woods, instaurando taxas
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de câmbio flutuantes e o fim do lastro ouro. Com uma política monetária expansionista marcada pelo
déficit orçamentário teria visado estimular o crescimento doméstico. Iniciaria portanto o longo
processo que foi a marca dos anos subsequentes com a ampliação da mobilidade do capital e o apoio
à internacionalização dos bancos americanos. Vejamos de perto essas medidas anticíclicas que, na
prática, serviram para amenizar em alguma medida a queda da lucratividade, mas de forma alguma
reverteram a crise no sentido de uma nova onda expansiva.
a2) As contratendências: a abertura neoliberal e o endividamento da periferia
O limite das técnicas anticrise aplicadas pelos governos dos países centrais até 1973 se
expressou na medida em que as soluções keynesianas protecionistas acabaram por agravar o
problema. Muitas empresas endividadas e com capacidade produtiva obsoleta não faliram devido aos
auxílios institucionais, o que acabou por não abrir espaço a um processo de reconstrução, movimento
característico da dinâmica sistêmica. O “natural” processo de desvalorização foi interrompido por
algumas intervenções governamentais.
Assim, no fim dos anos 1970 houve um impasse no setor manufatureiro e no programa
keynesiano de gestão da demanda, pois este fora na verdade incapaz de revitalizar a economia
mundial e reverter a queda na lucratividade. Após o aumento da inflação até o ponto em que passara
a estrangular e não mais alimentar a expansão, observamos a progressiva mudança da política
econômica keynesiana para a monetarista:
Após 1945, o objetivo número um havia sido a estabilização social e política dos principais
países capitalistas (América do Norte, Europa Ocidental, Japão): daí a orientação para o
pleno emprego e a utilização prioritária de técnicas keynesianas. Após 1968 e sobretudo após
1973, a prioridade absoluta se tornou a retomada da taxa de lucro, se preciso ao preço de
desemprego massivo e de um agravamento das tensões sociais. (MANDEL, 1990: 277)

Por isso, de 1979 a 1990, Brenner considera que as políticas monetaristas de Thatcher e
Reagan, como a redução do crédito e a austeridade, teriam o objetivo de elevar a lucratividade,
aumentando o desemprego e reduzindo os salários. Teria ocorrido assim um movimento de
redistribuição de renda em favor do capital por meio de redução de impostos para empresas e
redução de gastos sociais. E, por fim, veríamos o expurgo de empresas de baixa produtividade até
então protegidas pela política keynesiana.
Com o objetivo de conter a inflação e desregulamentar o mercado financeiro, os governos
centrais estabeleceriam uma política de controle de preços em busca de enfrentar a competitividade
internacional. Entretanto, todas essas medidas, apesar de conterem os efeitos da crise e
reestabelecerem certa estabilidade sistêmica, foram e tem sido incapazes de solucionar a contradição
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estrutural que é a causa fundamental da crise: a queda nas taxas de lucro.
O experimento keynesiano de Reagan e Bush, assim como os da década de 1970, de fato
trouxe uma nova e duradoura expansão cíclica. Pouco podia fazer contudo, para reiniciar
uma acumulação de capital dinâmica, visto que era incapaz de tratar do problema subjacente
da lucratividade. Isso porque o próprio aumento nos empréstimos tomados pelo governo, que
evitou a depressão e manteve a economia mundial girando, também diminuiu aquele
importante “ajuste” dos meios de produção de alto custo e baixa lucratividade necessário
para elevar as taxas de lucro da indústria de manufaturados. (BRENNER, 2003: 81)

No início da década de 1980 várias indústrias faliram, aumentou o desemprego e ocorreu um
enxugamento da capacidade produtiva ociosa nos EUA. Entretanto, no momento subsequente
ocorreu a explosão produtiva dos países asiáticos, inundando novamente o mercado e perpetuando o
problema do excesso de capacidade produtiva. A crise da indústria e o aumento das taxas de juros
levaram a ondas especulativas cada vez maiores e à queda nos investimentos produtivos.
Dependentes de subsídios dos Estados Nação vários capitais migram nos anos 1980 para o setor de
serviços e o setor financeiro. Os governos facilitaram o desenvolvimento deste último através do
controle da inflação e da desregulamentação financeira (fim dos tetos das taxas de juros, sem
restrições de acesso ao mercado pelas instituições financeiras, fim do controle de capitais).
Brenner compreende as medidas neoliberais que se seguiram, nos anos 1980 e 1990, como
tentativas de restauração dos padrões de desenvolvimento capitalista do pós II guerra, e isso através
de tentativas de aumentar as taxas de lucro ou, ao menos, impedir sua queda. Os mercados
financeiros desregulamentados e as reduções cada vez maiores dos salários e encargos sociais teriam
dado condição para uma nova onda de inovação tecnológica, ainda que nunca tenha superado em
alguma medida o processo de agravamento dos meios de produção supérfluos.
O agora todo poderoso mercado de ações direcionara o boom de investimentos para os
mercados mais promissores – de tecnologia, mídia e telecomunicações (TMT). Com preços inflados
e investimentos dinâmicos constituiu-se no início dos anos 1990 um novo, ainda que curto, círculo
virtuoso.
Todavia, desafiando a trajetória descendente dos dividendos, os preços das ações subiram de
forma inédita à medida que o mercado de ações sistematicamente mal direcionava os
investimentos para empresas de alta tecnologia, apesar da crescente pressão descendente
sobre suas taxas de retorno. (idem)

A queda da lucratividade entre 1997 e 2000 se dava enquanto a expansão atingia seu pico, e
mais uma vez observaríamos um cenário de agravamento do excesso de capacidade do setor
manufatureiro internacional.
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Antes de adentrarmos ainda mais no período de financeirização ampliada do capital, mais
conhecido como período neoliberal, tratemos de um ponto essencial que nos remete ao momento da
crise de 1973 e às tentativas expansionistas de contratendência, isto é, que buscavam a saída da crise
e a restauração das taxas de lucro a partir da relação com os países periféricos.
Como vimos ao longo do segundo capítulo desta tese, o processo de industrialização e
modernização periférico sempre estivera atrelado, ou melhor, subordinado à dinâmica e às
necessidades do capitalismo central. Mesmo no período de bem aventurança do pós II guerra, os
países periféricos, ainda que iniciassem seu processo de industrialização, se mantiveram também
como fornecedores de matérias primas ou espaços de consumo dos bens de produção duráveis e não
duráveis produzidos nos países centrais, bem como espaços de investimento, de afluxo de capitais. O
período de substituição de importações, como vimos nas análises de Alfredo (2013), foi fruto do
limite externo de reprodução ampliada, isto é, da crise do centro do capital ocorrida em 1929. Seu
empreendimento, portanto, não correspondeu à necessidade, ainda que de fato existente, de corrigir a
disparidade entre importações e exportações para o desenvolvimento do país. A política de
substituição de importações seria, na realidade, uma expressão ampliada das contradições do capital
mundial, o qual abarca tanto o centro quanto a periferia. Também a expansão do mercado interno ao
longo das décadas de 1960 e 1970, bem como os processos de urbanização, seriam fruto dessa
mesma crise de acumulação internacional, isto é, devido ao afluxo de capitais externos, subordinando
as necessidade internas do país.
(...) a produção interna passou a ser elemento de consumo e expansão de um capitalismo que
assim, especialmente americano, pôs o aprofundamento das forças produtivas internas ao
capitalismo periférico brasileiro como forma de consumo de seus capitais monetários, de
bens de produção e duráveis. A nova forma de industrialização internalizou as contradições
da acumulação mundial antes mesmo de se generalizar o desenvolvimento das forças
produtivas internas à economia brasileira. (ALFREDO, 2013: 219)

Nesse sentido, a expansão de capitais na periferia não se deu devido a um desejo ou a uma
busca interna pela modernização nacional, “subjetivada por um desejo de industrialização”, mas de
acordo com as necessidades da economia central, especialmente a norte americana, que se volta à
periferia como mecanismo de expansão de capitais em busca de superar sua crise de superprodução.
Nesse sentido, nos anos 1970, os países em desenvolvimento como o Brasil conseguiram aumentar
suas exportações e ingressar lucrativamente ainda que em um reduzido número de linhas de
produção.
Fizeram-no combinando salários relativamente baixos e instalações e equipamentos
relativamente avançados, além de enormes empréstimos dos grandes bancos internacionais a
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seus governos. (...) A competição internacional do setor de manufaturados foi assim ainda
mais intensificada, exacerbando o problema da produção redundante. (BRENNER, 2003: 74)

Como vimos, essa saída à crise se mostrou ineficaz na medida em que a ampliação das
capacidades produtivas para a América Latina ou o Leste Asiático apenas fizeram crescer ainda mais
a quantidade de estruturas produtivas ociosas. De qualquer forma, para esses países esse afluxo de
capitais representou neste primeiro momento um certo alívio em seus déficits de pagamento devido
ao afluxo de empréstimos bancários provenientes dos países centrais.
Um punhado de bancos americanos e internacionais foram desta forma capacitados a ganhar
controle privado sobre esse processo. Acabaram canalizando centenas de bilhões de dólares
aos governos de um pequeno número de principais países em desenvolvimento – como o
Brasil, o México e uns poucos outros -, permitindo-lhes por um tempo acelerarem os
esforços de industrialização, mas abrigando o caminho para a crise de endividamento dos
países em desenvolvimento do início da década de 1980. (idem: 71)

Segundo Mandel, os países não exportadores de petróleo possuiriam nesse momento um balanço de pagamentos estruturalmente deficitário, o que se agravou com a alta do preço do petróleo. A
condição desses países só poderia ser garantida a partir da continua expansão do crédito internacional. Já os países dependentes, ou de terceiro mundo, membros da Opep teriam escapado dos efeitos
diretos da crise mundial, mas já sofriam estruturalmente com “o aumento do déficit de sua balança
de pagamentos; alta dos preços de suas importações; queda do preço de matérias primas e redução de
suas exportações; regressão da produtividade na agricultura e da produção em geral”. Portanto, essas
economias se movimentam de acordo com uma dinâmica externa, o que produziu simultaneamente
sua glória e sua ruína. Vale lembrar entretanto que também os países centrais sempre estiveram subordinados à dinâmica do mercado mundial. E se havia alguma autonomia relativa em comparação
com os países periféricos atualmente esta é absolutamente inexistente em termos econômicos e, arriscamos dizer, que até mesmo políticos.
Retornando à crise dos anos 1970 e sua manifestação na periferia do sistema, relembramos
que em 1974/75, por exemplo, os preços agrícolas chegaram ao seu ponto mais alto, para cair acentuadamente em 1976. Dentro desse escopo vale mencionar certas características do principal setor a receber esses créditos internacionais nos países periféricos, a agroindústria. A concentração de terras e
a impossibilidade de auto sustentação da população rural não é uma característica exclusiva do Brasil, portanto, é parte de uma dinâmica mundial que se expressou dessa maneira e nesse período nos
principais países periféricos.
Na América Latina, 17% dos proprietários de terra controlam 90% da terra cultivada. Na
Ásia capitalista, 20% dos camponeses mais ricos possuem 60% das terras aráveis. Isso
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implica que 33% da população rural da América Latina tem apenas 1% das terras a sua
disposição. Na Ásia 75% da população rural tem acesso somente a 4% das terras. De fato, de
acordo com o Banco Mundial, em 22 países subdesenvolvidos, um terço da população ativa
rural não possui terra alguma: trata-se portanto de trabalhadores agrícolas sem terras,
incapazes de produzir a sua própria subsistência. (MANDEL, 1990:116)

Portanto, o que observamos é uma dinâmica integrada. A acumulação primitiva da periferia
ocorreria em um momento de altíssimo nível de desenvolvimento das forças produtivas, momento
em que a força de trabalho não encontraria possibilidades para sua reprodução. Essa condição foi
denominada por Alfredo (2013) de “forma negativa da acumulação”. As empresas modernas se
utilizam de fontes como a renda da terra ou a exploração da mais valia absoluta combinada com a
relativa com o intuito de compensar a crise posta na produção:
Do ponto de vista de uma divisão social interna, não há insuficiência da agricultura no
processo de acumulação, mas determinação agrária, no sentido de fazer desta
industrialização específica, que vai até a década de 50, uma forma de reproduzir e
extensificar a agricultura. A industrialização está posta negativamente pelo tempo social
mundial médio que leva à extensão agrícola insuperada na forma de industrialização. A
agricultura não é o limite, mas o resultado desta modernização negativa interna ao
capitalismo periférico brasileiro. (ALFREDO, 2013:129)

Essa acumulação periférica se dá justamente no momento de crise de acumulação do
capitalismo mundial. Nesse sentido, a expansão da agricultura na periferia, a Revolução Verde
periférica, se deu através da crise e da correspondente necessidade de expansão do capital central. Na
verdade, enquanto pôde se perpetuar e beneficiar o capitalismo central, mantendo-se o afluxo de
capitais ao ramo agrícola nas periferias, a urbanização e industrialização nos ramos de bens de
produção nesses países foi, em certa medida, limitada. E ainda que ocorresse aí um processo
modernizador do campo, ele não se reverteu em uma melhoria direta ao polo do trabalho ou mesmo à
dinamização da economia interna dos países periféricos. Nesse sentido, suas mazelas sociais se
perpetuaram, ou em alguns casos até mesmo se intensificaram.
A chamada revolução verde agravou profundamente tal situação, em consequência da
acentuada polarização social que ela provocou nos campos de uma série de nações do
Terceiro Mundo – isso sem nem mesmo considerarmos os efeitos negativos que ela pode
provocar no plano ecológico. Quanto aos créditos crescentes que os organismos
internacionais como o Banco Mundial colocaram à disposição da agricultura do terceiro
mundo, Ernst Feder demonstrou que a maior parte beneficiou não aos pequenos ou médios
agricultores, mas aos trustes imperialistas envolvidos no agrobussiness. (MANDEL, 1990:
116)

Com o enfraquecimento progressivo do padrão dólar e o aparecimento dos limites do aumento da inflação como amortecedor temporário da crise, iniciou-se um período de contenção do crédito.
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E o período subsequente foi justamente de explosão do endividamento internacional, abalando de
forma arrasadora os elos mais fracos da economia mundial, o que ficou conhecido nos anos 1980
como a crise da dívida do terceiro mundo. Mas, tal dívida foi parte de um efeito mundial, e não apenas referente à periferia.
Nos EUA, as dívidas privada e pública em 1979 chegaram a 4 trilhões de dólares, e em 1985,
a 7 trilhões. Já a dívida do terceiro mundo em fins dos anos 1970 alcançava a cifra de 350 bilhões de
dólares. Portanto, comparativamente menos que 10% do valor da divida norte americana em 1979.
Entretanto, o dilema nesse momento seria: ou o estrangulamento do comércio mundial ou a falência
dos grandes devedores periféricos, o que causaria perdas enormes e mesmo o risco de uma quebradeira bancária generalizada. A tendência era exportar o máximo possível os ônus da crise da dívida
mundial para os países periféricos. Seriam responsabilizados e arcariam com as consequências, ainda
que não fossem de fato “culpados” por qualquer “delito”, já que o afluxo de créditos às suas economias foi parte de uma dinâmica internacional, que beneficiava primordialmente as economias centrais.
Longe de resultar de imperícia dos países subdesenvolvidos, de suas classes proprietárias ou
de seus governos, a dívida não é senão uma manifestação particular do papel chave que a
inflação do crédito – e, portanto, a expansão de todas as formas de dívidas – tem
representado para estimular o crescimento (ou melhor, para retardar a crise) após a II Guerra
Mundial em todos os países e segmentos capitalistas. (idem: 275)

A crise da dívida era, entretanto, efeito do esgotamento de uma tentativa de contenção da
crise de 1973, isto é, um efeito da expansão do crédito como motor da economia do capitalismo
tardio através do endividamento de empresas, famílias e governos. A dívida das famílias aumentaria
a demanda, a das empresas ampliaria os investimentos e a dívida pública atenuaria a crise fiscal do
Estado. Entretanto, toda essa concertação se dava em busca de retardar a queda da taxa de lucro e
tinha como consequência a transferência das mazelas da crise para as periferias. Segundo Mandel,
em 1985 a dívida mundial era de oito trilhões de dólares, enquanto a dívida de todos os países do
terceiro mundo seria de apenas 10% desse total.
Ora, a longa depressão que acabava de começar nos países imperialistas reduzia, ao mesmo
tempo, a demanda de créditos adicionais por parte das empresas e das famílias, já
excessivamente endividadas. Para procurar novos devedores, os bancos, portanto, se
dirigiram alhures, essencialmente para os países do Terceiro Mundo e, em menor grau, para
os Estados operários burocratizados. Assim, foram os bancos que ofereceram créditos ao
Terceiro Mundo, não foi o Terceiro Mundo quem os mendigou aos bancos. (ibidem: 278)

A temporária dessincronização entre a depressão dos países imperialistas, de um lado, e da
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América Latina e da Ásia de outro produziu uma ilusão de que a solvabilidade desses países era
crescente, ilusão esta que alimentou aqui as esperanças desenvolvimentistas do período ditatorial. E
que inclusive afetou a esquerda e sua busca cega pela modernização, como vimos no capítulo
anterior. Contudo, os anos 1980 e a explosão das dívidas expressaram uma fusão entre especulação,
corrupção pessoal e crise de solvabilidade no terceiro mundo. Ao mesmo tempo, ficou claro que a
indústria americana não conseguiu aumentar até então suas taxas de lucro e enfrentava uma crise
monetária internacional.
Os países mais pobres, isto é, aqueles que mais precisariam de capitais para se industrializar e
se modernizar, sofreram a diminuição progressiva do ritmo de seu crescimento e de
desenvolvimento. Assim, chegamos mais uma vez a um fio condutor central desta tese: a crise da
modernização periférica. E desta decorre a impossibilidade de uma forma de desenvolvimento
característico dos países centrais ocorrer na periferia, o que foi por muito tempo o fundamento do
pensamento científico periférico.
Externamente, eram os retardatários fordistas na periferia capitalista e no Terceiro Mundo a
oferecer um certo potencial suplementar à exportação. Mas logo se constatou que a expansão
fordista não era universalizável, antes ficaria circunscrita a poucos países. Tanto os custos
preliminares de capital quanto os custos da infraestrutura social necessária subiram a partir
da Segunda Guerra Mundial a níveis tão astronómicos que se tornaram proibitivos para a
esmagadora maioria dos países já no início dos anos 70. Portanto, em muitos casos a
expansão fordista interrompeu-se no início ou a meio caminho. As importações de bens de
investimento empresariais ou infraestruturas deviam ser antecipadamente financiadas por
créditos e os processos produtivos desenvolvidos não conseguiam sequer pagar os juros
destes créditos. O resultado foi a famigerada crise das dívidas do Terceiro Mundo, que
persiste até hoje e que atinge agora um volume de 1,8 bilhões de dólares. Em muitos casos
tratava-se de projetos à partida totalmente insensatos (barragens, centrais nucleares etc.),
fruto exclusivo da colaboração entre políticos corruptos e empresas internacionais (como por
exemplo a Siemens) para obter ganhos fáceis. (KURZ, 1995)

Essa tragédia anunciada conseguiu ampliar ainda mais seu caráter catastrófico nas décadas
subsequentes. Antes de adentrarmos na discussão sobre a grande bolha especulativa que tomou o fim
do século XX, lembramos de Marcuse em seu “homem unidimensional”, escrito ainda nos anos
1960, já alertava para o caráter destrutivo desse processo civilizador moderno.
A visão da destruição como produto do desenvolvimento da técnica, o que Benjamin
denominou “estado de exceção”, foi retomada por Marcuse à beira da terceira revolução industrial. O
sentimento de ameaça permanente decorrente da Guerra Fria despertou a reflexão sobre seu papel de
garantia de ordem e continuidade desse sistema. A necessidade de se preparar constantemente para
viver “à beira do abismo” encobriria as razões deste fenômeno. A ameaça de extermínio da
sociedade industrial seria tão concreta que encobriria o fato de que a origem desta ameaça está na
própria sociedade industrial. Nas palavras de Marcuse (2015:13): “Nós nos submetemos à produção
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pacífica dos meios de destruição, à perfeição do desperdício, a ser educados para uma defesa que
deforma os defensores e aquilo que estes defendem.”
Para Marcuse a técnica teria se tornado o fundamento de uma sociedade totalitária, na qual,
os indivíduos se tornaram seus mais obedientes escravos. Submetidos pela sociedade do consumo e
pela naturalização da venda da força de trabalho, o sistema que se nutre da permanente valorização
do valor garantira até então sua perpetuação. E o desenvolvimento da técnica seria o principal
mecanismo de dominação dessa forma social. Referindo-se às “bonanças” da expansão do pósguerra: “A nossa sociedade se distingue por conquistar as forças sociais centrífugas mais pela
Tecnologia do que pelo Terror, com dúplice base numa eficiência esmagadora e num padrão de vida
crescente.”
Enfim, anuncia o caráter irracional desse sistema produtivo que se nutre da destruição, sendo
este o elemento vital para sua perpetuação:
A união da produtividade crescente e da destruição crescente; a iminência de aniquilamento;
a rendição do pensamento, das esperanças e do temor às decisões dos poderes existentes; a
preservação da miséria em face de riqueza sem precedente, constituem a mais imparcial
acusação - ainda que não sejam a razão de ser desta sociedade, mas apenas um subproduto, o
seu racionalismo arrasador, que impele a eficiência e o crescimento, é, em si, irracional.
(MARCUSE, 2015: 17)

a3) A ficcionalização do valor e a crise contemporânea
O foco das análises de Robert Brenner sobre a crise do capital foi explicar quais seriam os
fundamentos da financeirização e como esta teria se expandido até a explosão da bolha especulativa
de fins dos anos 1990. Segundo este autor, a expansão americana ao longo desta década (o boom)
seria seguida da enorme especulação no mercado de ações (a bolha), a qual se explicitaria (o estouro)
levando ao declínio desse ciclo. E esse processo só seria compreensível a partir de uma perspectiva
histórica longa, que tratasse do boom expansivo do pós-guerra e a subsequente estagnação de
economia mundial que se estenderia de 1973 a 1995.
Brenner identifica uma reiterada incapacidade das economias de transcenderem o longo
declínio pós-boom, desde os anos 1970. Isso se manifestaria na sucessão de crises em diversas partes
do mundo, culminando na crise do leste asiático de 1997-98. Assim, haveria a “persistência de uma
incipiente estagnação na economia internacional, mesmo durante o boom americano dos anos 90.”
(BRENNER, 2003)
A economia mundial não teria conseguido superar esse longo declínio iniciado em 1973 que,
como vimos, tem como fundamento o excesso de capacidade do setor manufatureiro internacional. O
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reduzido crescimento econômico dos anos subsequentes teria se agravado. E esse excesso de
capacidade produtiva alcançado toda a economia, especialmente os setores de alta tecnologia.
Constata-se então um descompasso entre os níveis de lucratividade reais e os lucros do setor
financeiro, ainda que este esteja em parte ancorado na produção e sua capacidade de expansão.
Disso resultou uma queda acentuada da lucratividade das empresas de todo o setor não
financeiro nos últimos anos da década. A taxa de retorno sobre estoque de capital teve uma
queda assustadora de 20% entre 1997 e 2000. Mesmo enquanto a lucratividade despencava a
expansão econômica se acelerou e os preços das ações subiram a níveis estratosféricos.
Contudo, a crescente disparidade entre, por um lado, a alta dos preços das ações e o rápido
crescimento dos investimentos e, por outro, a redução da lucratividade não poderia ser
sustentada por um longo período. Ela inevitavelmente levaria a um profundo colapso do
mercado de ações e, severamente, ao fim do boom de investimentos e da produção.
(BRENNER, 2003: 17-18)

Todavia, até esse colapso ocorrer, os mercados teriam sido inundados por amplo crédito
disponível, o “dinheiro fácil” que sustentou a “mitologia da nova economia”. As ações inflaram,
principalmente no setor de tecnologia, mídia e telecomunicações (TMT), formando-se enormes
bolhas especulativas. Em 2000, as empresas de telecomunicações produziram menos de 3% do PIB
norte americano, mas o valor de suas ações alcançaram 2,7 trilhões de dólares, isto é, 15% do valor
referente às corporações não financeiras da economia dos EUA. Outro dado impressionante
fornecido por Brenner se refere à enorme estrutura inutilizada no campo das TMTs: 39 milhões de
cabos de fibra ótica entrecruzaram o planeta, mas a taxa de utilização das redes de comunicação seria
de 3%, enquanto dos cabos submarinos de apenas 13%.
Quando essa bolha estourou, o crash e a recessão se iniciaram pelas empresas de internet
(.com), o que se expressou na quebra da bolsa Nasdaq em abril de 2001. A crise também atingiu os
fabricantes de equipamentos para as operadoras de tele, por sua vez seguidos da quebra dos
produtores dos componentes para esses equipamentos, e assim por diante. Esse processo, o boom das
TMTs, teria mais uma vez salvo a economia mundial da recessão de 1997-98, incitando uma nova
expansão em 1999-2000, mas que não conseguiria se prolongar além de 2001. Entretanto, é de se
considerar que todo o mundo foi impulsionado por esse boom, abarcando os países do centro e da
periferia: Estados Unidos, Japão, Europa, Brasil, etc. E todos estes sofreram na sequência com a crise
que se seguiu.
(...) privada do impulso do efeito riqueza da rápida subida das ações, a economia real foi
empurrada para baixo pelo imenso excedente de fábricas, equipamentos e softwares
produzidos durante o boom de investimentos estimulado pela bolha, cujo resultado de modo
algum poderia ser lucrativo.
(...) Em meados de 2000, as ações de telecomunicações perderam 95% de seu valor, do que
resultou o desaparecimento de aproximadamente US$ 2,5 trilhões da capitalização de
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mercado. (idem: 25)

A crise das telecomunicações e da alta tecnologia seria mais um momento do contexto geral
da economia norte americana já contraída desde fins dos anos 1970 pelo excesso de capacidade da
indústria manufatureira internacional. No início de 2002, os lucros absolutos no setor manufatureiro
corporativo tinham caído, chegando a uma queda superior a 40% na taxa de lucro. Como efeito as
corporações reduziram sua capacidade produtiva, em especial em relação à amplitude da força de
trabalho. Só nos Estados Unidos, entre o final de 2000 e o ano de 2002, 60 empresas faliram e foram
demitidos 500 mil trabalhadores do setor de TMT. E assim se consolidou uma espiral descendente: a
queda do investimento e do consumo levou a demissões, falências, empréstimos inadimplentes,
queda na demanda, recessão.
A contração cíclica americana trouxe virtualmente a reboque o resto do mundo. O último
impulso do mercado de ações salvou não apenas os Estados Unidos, mas toda a economia
mundial, da crise internacional de 1997-1998 que se originou no Leste Asiático. Todavia,
com o colapso das ações e dos investimentos, especialmente dos setores de alta tecnologia, o
filme começou a passar de trás para frente. (ibidem: 28)

A principal resposta do FED, banco central norte americano, foi o estímulo ao consumo via
crédito, portanto, o estímulo ao endividamento das famílias, principalmente através das hipotecas.
Tudo isso fomentado pela expectativa de que o aumento do consumo recuperaria os investimentos e
o crescimento. Entretanto, a capacidade produtiva se manteve ociosa e as corporações tiveram
poucos incentivos para investir, mesmo com o crédito disponível. Assim, problemas insolúveis e
sistêmicos assolaram a economia real na medida em que os lucros corporativos se mostraram cada
vez mais irrecuperáveis. Não é a toa que a crise de 2007/8 é um efeito do estouro da bolha do
mercado imobiliário, isto é, da impossibilidade de saída da crise pelo endividamento das famílias
norte americanas. Este paradoxo foi apresentado por Brenner em suas análises ainda do início dos
anos 2000:
Já que a lucratividade decai, as corporações dependem, sempre com maior desespero, da alta
dos preços de suas ações, para ter acesso aos recursos para investimento. Contudo, valores
crescentes das ações são eles mesmos dependentes, mais cedo ou mais tarde, de lucros
crescentes, e lucros crescentes era precisamente o que estava faltando. (BRENNER, 2003:
33)

Como saída temporária foi amplamente promovida a falsificação de balanços, a qual produziu
rendimentos imediatos e a curto prazo manteve o valor das ações. Entretanto, os anos 2000 são
marcados por uma “epidemia de fraudes”, “um estado patológico objetivo das próprias corporações”
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com suas baixíssimas taxas de lucro.
O desempenho dos Estados Unidos na segunda metade da década de 1990 teria sido o maior
desde o início da década de 1970, ainda que não chegasse aos níveis do pós II guerra. E esse mesmo
período seria marcado pelo enchimento da maior bolha financeira da história americana: “O valor
das ações explodiu perdendo por inteiro qualquer relação com os lucros corporativos subjacentes.”
(idem: 38) O efeito riqueza gerou de fato um alívio temporário, um breve interregno para os Estados
Unidos e a economia mundial. Mas isto, como vimos, não passa de uma “fuga para frente”, um filme
que tende, volta e meia, passar ao revés. Uma repetição marcada por níveis cada vez mais amplos de
destruição: despejos, desemprego, fome, encarceramento em massa, violência, depredação da
natureza, etc.
A considerável queda no valor das ações desde o segundo semestre de 2000 reverteu o efeito
riqueza. Forçou as empresas a reduzirem marcadamente tanto os seus gastos como os seus
empréstimos e tornou visível um enorme excesso de capacidade industrial, legado da bolha,
que não consegue encontrar uma saída lucrativa. (ibidem: 40)

Ocorreu assim um descolamento progressivo do capital creditício em relação ao trabalho
como forma abstrata produtora de valor, isto é, um descolamento do capital que rende juros do que
seria sua correspondência concreta. Segundo Robert Kurz, as crises seriam fruto da não coincidência
entre esses dois momentos: dinheiro e trabalho.
Desse modo o sistema financeiro empurra uma montanha sempre crescente de dinheiro
creditício "sem substância", tratado "como se" passasse por um processo real de valorização,
embora seja apenas simulado por metacréditos. Desta forma, o nexo entre trabalho abstracto
e dinheiro prolonga-se, de sorte que a não-coincidência das duas formas fenomênicas não se
torna de imediato operativa, mas é de algum modo "adiada". Contudo, a cadeia fictícia de
prolongamentos acabará por romper-se, pois alcançará os seus limites a meta-remuneração
de juros do movimento D-D’, crescido para além de seu conteúdo substancial (KURZ, 1995).

Esse processo tende a se prolongar até o momento em que a desvinculação é completa. Isso
se dá após o processo especulativo, quando se abandona até mesmo a aparência de vinculação com a
produção real. As bolhas especulativas adiam ao máximo esse momento, forjando uma produtividade
inexistente. E isso só é possível porque os ganhos do capital atingiram tal limite que não faz mais
sentido que sejam investidos em atividades produtivas, já que o retorno em valor produzido se torna
inviável, passando, assim, a ser direcionados ao setor financeiro. Essa desvinculação é camuflada de
diversas formas e a especulação age livremente.
Um tal movimento especulativo põe-se em marcha sempre que a real acumulação
empresarial do capital atinge os seus limites e os ganhos dos períodos passados de produção
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não podem ser investidos, em medida suficiente, num aumento da produção real de
mercadorias, mas têm de ser aplicados exclusivamente no sistema financeiro. Assim, a
pressão para um movimento imediato D-D’ cresce tão fortemente que perante o aumento
especulativo do valor das ações os dividendos reais são "peanuts"; a relação entre cotações e
lucros ultrapassa todas as medidas. Essas bolhas especulativas, fruto do aumento fictício de
valor dos títulos de propriedade, verificadas inúmeras vezes na história capitalista, sempre
terminaram inevitavelmente com uma grande quebra financeira. (Idem)

Esse processo analisado por Lenin e Hilferding quando estes pensaram o capital financeiro
ainda no início do século XX, já denotava relativo descolamento do capital empresarial de sua base
real, o trabalho abstrato produtor de valor. Como vimos, o aumento da composição orgânica do
capital, isto é, a necessidade de ampliar a maquinaria revolucionando-a recorrentemente, levou a uma
crescente do capital constante necessário para cada posto de trabalho vivo, de capital variável. Essa
condição teria levado a uma enorme dependência do capital produtivo em relação ao monetário: “o
real capital empresarial ‘atuante’, que utiliza trabalho abstrato na efetiva produção de mercadorias,
deve recorrer cada vez mais ao capital monetário, tomado de empréstimo ao sistema bancário, para
poder continuar a valorizar o valor.” (ibidem)
Nesse sentido, os mecanismos de financeirização, expressos na rolagem de dívidas, passam a
compor a produção de tal forma de que o valor só aparentemente se materializa na medida em que
adentra ao jogo dos mercados de papéis. Assim, essa não seria uma forma “perversa” do capital, mas
a forma do capital em si na sociedade capitalista contemporânea. Todos os capitalistas produtivos
que se colocam de fora do grande capitalismo cassino tendem a ser sistematicamente eliminados na
medida em que se tornam incapazes de realizar os investimentos necessários aos níveis de
competitividade impostos pelo mercado mundializado. O sistema de créditos se torna uma “conditio
sine qua non para a produção de lucro e permanência no mercado”. (KURZ, 2014: 296) Nas palavras
de Fabio Pitta, em importante trabalho sobre o mercado da cana de açúcar no Brasil dos anos 2000:
Os investimentos “produtivos” das empresas ocorrem baseados em empréstimos relativos ao
montante de títulos de propriedade em seu nome, propriedade de ações desta mesma
empresa, ou das de outrem, além de sua capacidade instalada em capital fixo. O interesse na
produção de mercadorias estaria em retroalimentar um processo de ascensão dos preços de
tais títulos, enquanto expectativa dos rendimentos futuros destes, o que determinaria a
expansão de sua produção de mercadorias. Quanto maior o preço e o montante de seus
títulos, maior o tamanho da empresa e sua capacidade de criar expectativas de rendimentos,
com relação à capitalização de seus títulos. (...) A especulação financeira está no cerne da
própria reprodução ampliada de uma empresa dita “produtiva” de mercadorias, por meio
de rendimentos fictícios. Aliás, são estes que permitem e determinam sua reprodução.
(PITTA, 2016: 43, grifos meus)

Esse descolamento do dinheiro, do valor que circula no espaço financeiro, em relação à
produtividade real é a base do processo de financeirização. Entretanto, o que observamos é a
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imanente dependência da estrutura produtiva. No caso analisado por Brenner no campo das TMTs é
central a dependência da valorização das ações para perpetuação dos negócios, única forma aparente
de garantir rendimentos de curto prazo, mas o que tende a dar água a médio e longo prazos.
Kurz trata das diversas explicações da crise contemporânea que, em síntese, se limitariam em
sua grande maioria ao processo de circulação de capital. Uma explicação comum seria a da ausência
de regulação da circulação de capital e mercadorias, que levaria a uma desproporção entre compra e
venda. Uma segunda tese seria a da desproporcionalidade dos ramos produtivos pois, no caos do
mercado deixado a própria sorte, faltariam certas mercadorias enquanto sobrariam outras. Por fim, a
explicação a partir da demanda efetiva afirmaria que a principal causa da crise residiria no fato de os
trabalhadores não receberem o suficiente para comprar a massa de mercadorias presente no mercado,
isto é, o grande problema seria o baixo poder de compra decorrente da falta de justiça distributiva.
Em todos esses casos a resposta à crise estaria no Estado, o qual promoveria um controle da
circulação de bens e capitais, substituindo a anarquia do mercado por uma burocracia planificada.
Assim foram as tentativas de controle da distribuição de riqueza, tanto nas experiências
socialdemocratas quanto no socialismo real. A partir destas leituras da crise que se erigiram as
esquerdas gestoras do capital. Nestas análises está completamente ausente, segundo Kurz, qualquer
explicação que pense a crise como crise de produção de mais valor.
Faz-se então de conta que não se trata de uma contradição entre a riqueza material, por um
lado, e a falta de substância de valor, por outro, mas de apenas uma contradição na
distribuição da própria ‘riqueza abstrata’; e só então se resolve o problema, conforme o
demonstrado, pela redução ao domínio supostamente subjetivo da classe capitalista, à sua
‘apropriação privada’ da ‘riqueza abstrata’ como base na sua propriedade privada, etc.
(KURZ, 2014: 225)

Kurz também direciona suas críticas à teoria da superprodução ou superacumulação de capital
como fundamento explicativo da crise. Essa concepção de crise como desvalorização do capital em
todos os seus planos desconsideraria o limite interno do capital. Assim, a crise seria pensada não
como limite interno do capital, mas como função própria do mesmo à medida em que cada choque de
desvalorização restauraria os patamares de lucratividade em um eterno looping cíclico. A partir desta
interpretação a contradição dialética imanente desapareceria, sendo mera função daquilo que
contradiz, sendo, portanto, contradição nenhuma à medida em que é parte indissociável e previsível
do processo de valorização do valor em perspectiva histórica.
Essa concepção de crise não se limita apenas à circulação ou distribuição como no caso das
outras citadas anteriormente, mas foca de fato na produção de capital. Todavia, limita-se a pensar o
problema como um entrave de realização que se repõe e se resolve eternamente a partir de seus
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movimentos cíclicos. Assim, seria descrito o processo de desvalorização como “sobrecapacidade em
todas as formas no ciclo do capital: existências excessivas de mercadorias que ficam por vender; uma
descida do grau de utilização dos meios de produção; força de trabalho que se torna supérflua; um
congestionamento de lucros ou capital monetário excedentário que já não podem ser reinvestidos em
meios de produção de forma rentável.” (idem: 230)
Esse processo não poderia ocorrer contudo de forma ininterrupta e permanente.
Nesse lógica analítica, da crise de superprodução, a crise exigiria um choque de ajustamento,
isto é, uma desvalorização dos componentes excedentários do capital – força de trabalho, máquina e
lucros - em um vaivém eterno, intercalando investimento e desvalorização: “Os diversos
componentes do capital (força de trabalho, capital material, capital mercadoria, capital monetário) só
são ampliados e acumulados para, em seguida, voltarem a ser desvalorizados e, de certo modo,
bombeados de volta, até regressarem ao nível anterior, para que tudo possa voltar ao princípio.”
(ibidem: 232)
Porém, devido à concorrência, toda vez que o ciclo recomeça parte dos padrões de
produtividade acumulados até aí se repõe como determinação do mercado, nunca voltando para trás:
“Com a desvalorização do capital não se faz tábua rasa da força produtiva científico-técnica que se
conserva no acervo do saber da sociedade e de onde não é possível recuar.” (KURZ, 2014: 232)
Para Kurz (2014), a crise não poderia ser explicada pela contradição entre a produção e a
realização da riqueza abstrata ou da substância de valor. O problema não estaria no fato de as
mercadorias não conseguirem completar sua metamorfose na forma dinheiro. Diferentemente dessas
interpretações, a contradição fundamental residiria na relação entre valor de uso e valor, entre
matéria e forma, entre os produtos concretos e a produção de valor abstrata. Em síntese, a crise não
seria um problema de falta de realização da mais valia produzida, mas da falta de produção da
própria mais valia. Qualquer outra explicação se manteria apenas na superfície deste fenômeno.
Fricções na reprodução no plano do dinheiro devidas a falta de coincidência entre compras e
vendas, desproporcionalidades entre os ramos produtivos, produção dita excedentária e
sobreacumulação não são outra coisa senão formas de manifestação diversas do motivo mais
profundo (e, assim, da essência da crise) na superfície do mercado, a saber, uma massa de
valor de mais-valia real (válida em termos capitalistas) que diminui periodicamente e, por
fim, de modo historicamente absoluto, devido ao desenvolvimento das forças produtivas que
ultrapassa a forma valor. (idem: 239)

A superprodução expressaria a crise na medida em que as mercadorias não representam mais
a substância de valor suficiente para a valorização. Assim, a crescente massa de bens produzidos
torna-se um limite absoluto, não para a realização das necessidade humanas, mas para a realização
das necessidades do capital.
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Além disso, sobreacumulação, desvalorização e ajustamento comporiam na lógica das crises
cíclicas um pseudoautomatismo. Essa contradição não pode ficar em processo para todo o sempre,
pois a concorrência impõe a necessidade de se mover cada vez mais material e produzir cada vez
mais mercadorias com o uso de menos força de trabalho.
Aquilo que acontece ‘de novo’ não é a acumulação, mas precisamente a ação dos limites, e
numa escala mais vasta. Esta é uma remissão para um limite absoluto, visto que a escala em
que, em termos históricos, os limites se levantam, não pode ser aumentada ilimitadamente.
(ibidem: 239)

Nesse sentido, entra em questão a noção de que as crises seriam não apenas destrutivas mas
também produtivas pois necessárias à dinâmica do desenvolvimento global. Seus efeitos seriam
essencialmente destrutivos e se expandiriam pelo globo de forma acelerada e incontrolável.
Partimos dessas premissas teóricas para pensarmos como a crise tem impactado a periferia,
sempre ancorada nos processos de ficcionalização e endividamento, ao mesmo tempo em que recorre
ainda e cada vez mais ao paradigma de exploração da mais valia absoluta prolongando jornadas de
trabalho e suprimindo postos de trabalho considerados mais custosos. Mais uma vez o antídoto
temporário para a crise do capital se converte em seu mais fundamental veneno.

b) Crise econômica e gestão da barbárie no Brasil
b1) A bolha das commodities e o “Brasil potência” na era petista
É como encadeamento deste processo até agora descrito que no início dos anos 2000 se
iniciou o boom do mercado de commodities. Mais uma bolha que se forma para estourar alguns anos
depois. Um importante trabalho sobre o tema é o de Fábio Pitta (2016), sobre a crise da produção
canavieira no estado de São Paulo, crise que se inicia em 2007 e se estende, entre falências e fusões,
ao menos até o ano de 2012.
Um elemento que este autor identificou sobre essa dinâmica é que a produção canavieira teria
passado a ocorrer apenas com o objetivo de uma aparentemente infindável “rolagem de dívidas
anteriores”. Vários são os mecanismos financeiros identificados por Pitta (2016) como a CPR
(Cédula de Produto Rural), o ACC (Adiantamento de Contrato de Câmbio), a emissão de bônus de
dívidas em dólares e a securitização das dívidas. O nó da problemática dessas negociatas, que
acabaram por levar várias empresas à falência, seria o investimento no mercado de derivativos.
Com a alta do preço das commodities no mercado internacional estabeleceu-se um “ciclo
vicioso” de captação de dólares, considerando a valorização do real e as baixas taxas de juros que
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acabaram por incentivar uma política de endividamento. Quando o dólar começou a se valorizar em
relação ao real em 2007/08 as perdas se tornaram gigantescas, ao mesmo tempo em que ficou
impossível acessar mais créditos e fazer a rolagem das dívidas.
(…) o mecanismo financeiro mais utilizado consistiu em primeiro lugar em captar um
empréstimo em dólar por meio de um banco nacional com conta no exterior denominado
Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC). Este mecanismo financeiro permite que uma
empresa exportadora adiante a conversão cambial dos pagamentos de suas exportações em
dólares. Ao receber o pagamento por suas exportações, salda em dólares (ou em produto com
seu valor calculado em dólares, como veremos) o empréstimo recebido em real, ou seja, sua
dívida é em dólares. Ao receberem o adiantamento as empresas passavam a aplicá-lo no
mercado de derivativos de câmbio, assumindo ali uma posição vendida em dólar. Tal
significa que se ganhava conforme o dólar se deflacionasse em relação ao real. Muitas
empresas, por sua vez, também captaram empréstimos diretamente no exterior aproveitando
a baixa taxa de juros oferecida por bancos internacionais em relação aos custos do dinheiro
em reais e operaram a mesma aplicação em derivativo cambial (PITTA, 2016: 26)

Esse endividamento permanente estava fundado nas apostas no mercado de futuros, isto é,
concretamente, no comprometimento, segundo Pitta (2016), de até cinco safras vindouras. Esse seria
um exemplo concreto do que Kurz se referiu como o momento em que o capital nega a si mesmo ao
comprometer seu próprio futuro. Conseguiria por algum tempo adiar a crise a partir de um
determinado setor e, após seu desmoronamento, concreto e fictício, migraria para outro a partir de
um patamar cada vez mais insustentável. Isso se expressa nos espaços de tempo cada vez mais curtos
entre o boom, a bolha e seu estouro, e também na medida em que o capital fictício não é uma forma
de lucro extra necessário à sustentação do capital produtivo, mas se converte em seu fundamento e
razão.
O capital realmente produtor de mercadorias suga por assim dizer o seu próprio futuro
(fictício), prolongando assim num metanível a sua vida, para lá do limite interno já visível.
Este mecanismo só funciona enquanto o modo de produção continua a expandir-se (como foi
o caso até ao último terço do século XX) e apenas na medida em que a massa de valor futuro
ficticiamente antecipada se realizar efectivamente, ao menos em escala suficiente para pagar
os juros dos créditos. O facto de os investimentos de capital, em contínuo aumento, já não
poderem ser financiados integralmente com os próprios meios, isto é, através da massa real
de lucros – pelo menos como norma e na maior parte dos casos - é um claro indício do
carácter cada vez mais precário de todo o processo. (KURZ, 1995)

Segundo Pitta, o mercado de futuros teria sido a saída encontrada ao longo da década de
1980, na periferia do capital, como forma de lidar com suas dívidas mediante a desindustrialização e
a hiperinflação. Desde então se saldavam as dívidas anteriores com novos endividamentos até o
ponto em que todo o cerne do processo produtivo passa a ser determinado pelos títulos de promessas
de rendimentos futuros, papeis estes que possibilitariam novos endividamentos sem a concretização
da valorização do valor, o que agravou ainda mais a crise mundial de produção de valor.
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O que teria ocorrido no Brasil ao longo dos anos 2000 seria a internalização da dívida, isto é,
o endividamento privado teria sido transferido às empresas estatais e contas do Estado. Durante os
governos Lula e Dilma, além desse processo, Pitta chama a atenção para uma ampla oferta de
créditos subsidiados à agroindústria canavieira. Mas lembramos que não só à canavieira, como ao
agronegócio em geral34. Segundo Kurz, essa relação com o Estado é fruto de um novo tipo de
endividamento estatal que vinha se conformando desde o pós-guerra. Seu resultado contemporâneo
seria o Estado como fonte do capital fictício que mantém a sociedade produtora de mercadorias a
partir de uma virtualidade que se propaga no tempo e no espaço, cada vez mais carregada de
processos destrutivos. E esta forma de ficcionalização não seria apenas a condição da produção, mas
também do consumo, já que o crédito passa a ser amplamente o fundamento da reprodução dos
trabalhadores em geral.
Criou-se, assim, uma situação completamente nova: o problema das finanças estatais e
portanto do "capital fictício" na forma do crédito estatal, já não diz respeito só ao aparelho
estatal, mas dele depende a própria vida social organizada segundo a forma-mercadoria.
Numa paradoxal inversão da relação entre Estado e sociedade: já não é a sociedade que nutre
o Estado, para que este cuide dos "assuntos gerais", mas pelo contrário é o Estado que deve
alimentar a sociedade com o "capital fictício", para que esta possa manter-se na sua forma
tornada obsoleta de sistema produtor de mercadorias. O processo em que massas cada vez
maiores de trabalho futuro são hipotecadas e "capitalizadas", o nutrir-se vampirescamente do
futuro, abarca agora tanto a reprodução do capital quanto a reprodução do Estado e as duas
formas de dependência do crédito interligam-se. Mas assim a procura monetária de crédito
estatal entra em concorrência com a procura monetária de crédito empresarial, elevando
definitivamente às alturas a taxa de juros, independentemente dos movimentos cíclicos.
Assim o Estado, logo após tê-lo assumido, perde o controle da política económica e
financeira, uma vez que a sua própria procura insaciável nos mercados do crédito impede
uma política coerente, no sentido da diminuição da taxa de juros (KURZ, 2014: 26).

Partindo dessa questão sobre o papel do Estado nesse processo aprofundemos um pouco mais
a análise de como isso se deu na realidade brasileira desde a chegada do PT ao governo federal em
2003. Mas para tal, lembramos que as décadas de 1980 e 1990 expressaram o fim da onda
desenvolvimentista das décadas anteriores, mergulhadas assim em um processo de galopante crise
social e econômica: hiperinflação e desindustrialização, seguidas de desemprego estrutural, aumento
significativo da violência urbana e rural, precarização e privatização dos serviços públicos, etc. Esse
período, descrito por diversos autores como o “desmonte de nação”, é fruto dos choques decorrentes
da abertura econômica do país ao mercado internacional financeirizado. O que, como vimos, era o
curso “natural” das coisas na perspectiva do capital e sua necessidade de auto reprodução. É nesse
contexto que Lula chegou ao planalto como “paladino” de uma política de combinação entre
34

“Lula pede agilidade na liberação de recursos para o agronegócio”, Folha Online, 14/04/2009.
“Em 18 meses, BNDES gasta R$ 5 bi para criar ‘gigantes’”, 04/10/2009.
“Stedile: O agronegócio tem uma presença maior no governo Dilma”, Isto é, 24/02/2014.
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desenvolvimento e justiça social. Partimos, assim, de certas premissas que nos apontam para o papel
que o Partido dos Trabalhadores, eleito ao governo federal em 2002, passou a cumprir:
Diante deste estado de calamidade, ao vencer as eleições em 2002, o PT se credenciava para
a gestão desta crise social com uma longa ficha corrida de experiências (principalmente em
prefeituras). Nestas experiências o partido foi criando para si outro lugar na história, distinto
das antigas polêmicas sobre ser um partido revolucionário ou de reformas. Seu sentido
histórico último será mesmo o de ter construído um sistema original de gestão de uma
sociedade que desmorona. Que este sistema seja concebido como parte de um esforço de
transição (para onde?) é parte das formas ideológicas fantasmagóricas deste período
histórico. Em toda sua arquitetura as políticas sociais passaram a ser concebidas como uma
linha auxiliar da tentativa de reanimação econômica do gigante combalido. (MENEGAT,
2015)

Para aprofundarmos esses elementos vejamos algumas análises que partem da perspectiva de
alguns analistas próximos ao PT em um livro em que se propuseram a fazer um balanço de 10 anos
da política petista, publicado em 2013. Belluzzo (2013), um intelectual próximo ao partido ainda que
crítico a certos rumos da política econômica do governo petista, afirma que os anos anteriores às
eleições de 2002 ocorreram em clima de terror especulativo. Isto seria decorrente de um processo
histórico que se iniciou na crise da modernização dos anos 1970, que fez com que a década seguinte,
de 1980, fosse marcada por planos de estabilização que não passaram de “providências precárias e
desesperadas contra o redemoinho da hiperinflação”. A crise da dívida externa teria levado a um
estrangulamento econômico e, portanto, a uma enorme desordem fiscal e monetária no país. Nos
anos 1990, a abertura comercial com câmbio valorizado e juros altos teria promovido o
desaparecimento de importantes elos das cadeias produtivas na indústria de transformação, bem
como um aumento generalizado das importações. Isso explicaria o crescimento pífio e as condições
instáveis do período pré-eleitoral no início dos anos 2000.
De acordo com Nelson Barbosa35 (2013), importante quadro da política econômica dos
governos Lula e Dilma, o PT teria assumido o governo em 2003 e um contexto de grande fragilidade
macroeconômica. O Brasil teria sofrido um ataque especulativo, encontrava-se com uma dívida do
setor público que alcançava 60% do PIB e estava praticamente sem reservas internacionais. Essa
condição se expressaria da depreciação do real com um aumento de 12,5 % da inflação. Assim, se
explicaria a política econômica aplicada de 2003 a 2005, marcada por medidas restritivas como a

35

Nelson Barbosa atuou alguns anos no governo petista, desde sua participação no Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (2003) e sua atuação no Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (2005-06) até assumir cargos na administração Federal como Secretário de
Acompanhamento Econômico (2007-08) e Secretário de Política Econômica (2008-10), no Ministério da
Fazenda. Foi também Presidente do Conselho do Banco do Brasil (2009-13) e Membro do Conselho de
Administração da Vale (2011-13). Esses dados estão disponíveis em seu currículo no site da FGV, onde é
professor titular no curso de Economia.
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elevação da taxa de juros, o combate à inflação, a desvalorização do câmbio e a elevação do
superávit primário com o objetivo de diminuir a dívida pública. O foco em um primeiro momento
teria sido recuperar a estabilidade monetária e fiscal, o que, segundo Barbosa, teria sido bem
sucedido. Em 2004, o PIB teria aumentado 5,7% e as exportações tinham se expandido, o que teria
sido fomentado por um cenário internacional favorável. Tudo isso, aliado ao aumento do consumo
privado e dos investimentos, teria possibilitado que em fins do ano de 2005 Lula pagasse a dívida de
23 bilhões com o FMI. Ao mesmo tempo, realizava reformas financeiras com o objetivo de liberar
mais crédito aos trabalhadores. Um exemplo é a criação do crédito consignado, iniciativa e sugestão
da CUT, viabilizado através de um acordo entre sindicatos e instituições financeiras.
Belluzzo (2013) apresenta uma visão crítica a essa política econômica dos primeiros anos do
governo Lula, pois estaria assentada em uma “anomalia”: uma política monetária excessivamente
conservadora. Afirma que a política fiscal prudente de acumulação de reservas, importantes defesas
aos efeitos da crise, teria sido possível apenas por uma conjuntura internacional excepcionalmente
favorável. Nesse sentido, sua segunda grande crítica se dirige a enorme dependência do mercado
internacional, em especial da exportação de commodities. Esta relação com as commodities, por
outro lado, foi considerada positivamente por Barbosa (2013) como uma “âncora verde” no sentido
de contenção da inflação. Um dos motivos seria o fato dos preços das commodities terem subido
internacionalmente a partir de 2003, gerando uma melhora na taxa de câmbio e reduzindo a inflação.
Nesse ano o PIB teria crescido 6,1%. Já o salário mínimo teria crescido 25% entre 2006 e 2008 em
termos reais segundo dados governamentais.
Assim, nesse período de 2006 a 2008, a política macroeconômica, fiscal e monetária teria
sido de caráter expansionista. Isso teria se expressado no lançamento do PAC, Programa de
Aceleração ao Crescimento e do Pré-Sal, projeto de expansão da exploração petrolífera. Em outubro
de 2008, entretanto, começamos a sofrer o impacto da crise financeira internacional, aquela mesma
que Lula chamou de marolinha36. O PIB continuou a ser positivo, mas seu crescimento caiu para
5,1%. E o que é mais grave, como vimos nas análises de Pitta (2016), é que a elevação do preço
internacional das commodities acabou produzindo uma enorme bolha especulativa, pressionando
novamente a inflação para cima.
Devido à redução das taxas de juro por parte dos EUA e à pressão de demanda decorrente do
acelerado crescimento da China, o aumento nos preços das commodities foi tão alto no
primeiro semestre de 2008 que superou a apreciação do real e, dessa forma, aumentou a
“inflação importada” pelo Brasil do resto do mundo. No campo doméstico também houve
“Lula: crise é tsunami nos EUA e, se chegar ao Brasil, será 'marolinha'”, Jornal O Globo, 04/10/2008,
disponível
em:
http://oglobo.globo.com/economia/lula-crise-tsunami-nos-eua-se-chegar-ao-brasil-seramarolinha-3827410#ixzz4ffW3sHVJ
36
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aumento nas pressões inflacionárias no setor de serviços, que, por não estar sujeito à
concorrência internacional, sentia mais o impacto da aceleração do crescimento e das
políticas do governo de combate à pobreza e valorização do salário mínimo. (BARBOSA,
2013: 76)

Chegamos ao ponto que analisávamos anteriormente, a partir do exemplo da produção canavieira, quando o Brasil manteve as taxas de juros altas e se iniciou uma enxurrada de operações no
mercado de derivativos e a generalização da especulação. O governo petista assumiu uma tentativa
mínima de controlar as operações financeiras através da taxação das IOFs, mas apenas a quebra do
Banco Lehmann Brothers corrigiu alguns excessos especulativos, levando inclusive a uma restrição
de crédito internacional. Nos anos de 2009 e 2010 observamos uma enorme desvalorização de títulos
privados e das commodities. Os principais impactos dessa crise internacional sobre o Brasil foram,
segundo Barbosa, uma contração substancial da oferta de crédito e uma grande incerteza sobre a solvência de exportadores de commodities.
Esses dois movimentos geraram perdas patrimoniais para o setor privado brasileiro, que, por
sua vez, respondeu à crise com o adiamento ou mesmo cancelamento de investimentos no
final de 2008 e início de 2009. Para completar o quadro, o clima generalizado de incerteza
econômica e o impacto recessivo da depreciação cambial sobre o poder de compra das
famílias brasileiras também resultou numa desaceleração do crescimento do consumo
privado. (idem: 80)

Segundo Barbosa, as respostas à crise foram ancoradas em “medidas expansionistas na área
fiscal, monetária e creditícia” com a expansão da liquidez, o congelamento da taxa Selic, a desoneração tributária e a expansão da oferta de empréstimos. A isso se somou o programa social de moradia
Minha Casa, Minha Vida que incentivaria o crescimento da construção civil ao mesmo tempo em
que ampliava a estrutura de proteção social. E, o que é essencial, todas essas inciativas foram em alguma medida temporariamente agraciadas com uma nova elevação dos preços das commodities ao
longo do ano de 2010.
Após a absorção inicial das perdas patrimoniais geradas pela crise de 2008, a alta liquidez
injetada pelos bancos centrais dos EUA, Europa e Japão na economia mundial criou um
ambiente propício à elevação no preço das commodities, sobretudo devido à recuperação da
demanda chinesa por insumos básicos. A boa performance macroeconômica do Brasil no
combate aos efeitos da crise internacional também reduziu o prêmio de risco do país num
contexto no qual a Selic era bem elevada em comparação com as taxas de juro
internacionais. (ibidem: 84)

Por fim, nos anos de 2011 e 2012 o primeiro governo Dilma seguiu com as medidas
restritivas do final do governo Lula: taxa de juros de 12,5%, redução de gastos do governo, elevação
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do superávit primário, etc. Segundo Barbosa, seria uma “política menos expansionista sem
abandonar as conquistas do passado”, pois manteria a elevação do salario mínimo e o combate a
pobreza. Entretanto, é impossível negar o nível de instabilidade aí presente, o que ficou claro com a
nova queda das commodities em 2011/12, em especial com uma ampla quebra no mercado de etanol,
e portanto, da produção de cana-de-açúcar, seguido de bruscas alterações nos preços de outras
commodities como grãos e minério de ferro:
Apesar da depreciação cambial, o saldo comercial brasileiro caiu em 2011 e 2012, em
virtude da desaceleração do crescimento da economia mundial e da evolução dos preços
internacionais das commodities, sobretudo das metálicas em 2012. O minério de ferro era um
dos principais itens de exportação do Brasil no período. (BARBOSA, 2013: 87)

Ainda que a política econômica do governo esteja indubitavelmente atrelada até a medula à
dinâmica do capital internacional, Barbosa afirma que o mérito dos governos petistas seria ter
aproveitado da melhor forma possível os períodos de bonança reduzindo a fragilidade financeira do
país sem abandonar a melhoria das condições de vida dos trabalhadores encarando o enorme
problema histórico que envolve a questão social.
Períodos de bonança internacional não são novidade na história brasileira. nos anos 1970 os
ganhos da elevação dos termos de troca do Brasil foram utilizados para financiar um
programa de crescimento baseado no endividamento externo, que por sua vez acabou numa
crise econômica quando a situação mundial mudou no início dos anos 1980. Mais
recentemente, nos anos 1990, uma nova elevação nos termos de troca do Brasil foi utilizada
para financiar um programa de combate à inflação, o Plano Real, baseado numa taxa de
câmbio fixa e novamente no endividamento externo, que por sua vez acabou em uma nova
crise cambial quando as condições internacionais se tornaram desfavoráveis em 1999. Nesse
ponto entra em cena um dos ganhos fundamentais trazidos pela política econômica dos
governos Lula e Dilma: os ganhos proporcionados pelo cenário internacional favorável
foram utilizados para reduzir a fragilidade financeira do Brasil, de modo que, quando a
situação internacional mudou, em 2009 e depois novamente em 2012, o Brasil enfrentou a
turbulência internacional sem sofrer uma crise econômica. (idem)

Nesse sentido, Barbosa afirma que a política social teria um efeito no campo da demanda, já
que as transferências de renda aos mais pobres através do Bolsa Família e outras políticas sociais,
bem como o aumento do salário mínimo e a oferta de crédito aos trabalhadores, teriam um “impacto
expansionista sobre a produção”. Entretanto, assume que o principal desafio do governo Dilma de aí
em diante (após 2013) seria a retomada do dinamismo da indústria com o objetivo de “aumentar a
produtividade sistêmica do país”.
Esse é inclusive o cerne das críticas de Belluzzo (2013) à política econômica dos governos do
PT. Ao apontar os problemas envolvidos na dependência da exportação das commodities como pilar
de sustentação da economia do país, Belluzzo chama a atenção sobre a limitação e seus efeitos para a
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renda e o emprego. A única forma de sustentá-los a longo prazo, segundo o autor, seria através do
crescimento da indústria e a diversificação produtiva.
O país incorporou 16 milhões de famílias ao mercado de consumo moderno por conta das
políticas sociais e de elevação do salário-mínimo que habilitam esses novos cidadãos ao
crédito. Essa incorporação será limitada se não estiver apoiada na ampliação do espaço de
criação da renda. Nas economias emergentes bem-sucedidas, a ampliação do espaço de
criação da renda é fruto da articulação entre as políticas de desenvolvimento da indústria
(incluídas a administração do comércio exterior e do movimento de capitais) e o
investimento público em infraestrutura. Esse arranjo, ao promover o crescimento dos salários
e dos empregos gera, em sua mútua fecundação, estímulos às atividades complementares e
efeitos de encadeamento para trás e para frente. (BELLUZZO, 2013: 105)

Já a permanência da relação de dependência das commodities a partir de 2003 teria colocado
o Brasil em posição “simultaneamente promissora e perigosa”. O foco nessa forma de sustentação da
economia do Brasil teria ampliado o déficit comercial que afetou a maioria dos outros setores
industriais, ao mesmo tempo em que o agronegócio e a mineração sustentavam um superávit no
comércio exterior. O “que fazer” de Belluzzo propõe um incentivo aos ramos produtivos com o
objetivo de instaurar uma política de reindustrialização, concebendo que haveria um “empresariado
brasileiro interessado no crescimento de seus negócios e de sua empresa” e a possibilidade de
combater setores rentistas improdutivos ou reduzir os benefícios ao capital financeiro:
A banda econômica do governo Lula preferiu apostar no equilíbrio entre a esperança e os
princípios, ainda que isso tenha lhe custado a increpação de praticar a Realpolitik, tentando
se equilibrar – de forma incoerente para os principistas – entre as ações que buscavam a
elevação dos padrões de vida dos mais pobres e as decisões de política econômica que
propiciavam os ganhos parrudos aos senhores das finanças e seus acólitos. Essa façanha,
dizem os críticos, foi executada em um ambiente internacional excepcionalmente favorável.
Maquiavel, no entanto, já advertia que a virtù do príncipe só poderia frutificar se amparada
pela fortuna. (idem)

Entretanto, chegamos a essa elaboração de Belluzzo após tratar de mecanismos de
estruturação e crise do capital mundial que já indicam a impossibilidade de conceber uma separação
tão estanque entre setor produtivo e setor financeiro, na medida em que o que ocorreu no Brasil com
o setor das commodities é nada mais nada menos do que a dinâmica internacional da produção
ancorada, sustentada, a partir da ficcionalização do valor. E esta condição estaria tanto no âmbito da
captação incessante e cada vez maior de capitais para o investimento em capital constante quanto no
crédito disponível às massas de consumidores progressivamente endividados.
O paradoxo está no facto de que, por um lado os sectores improdutivos devem ser
alimentados em última instância (não importa quais sejam as mediações) pela produção real
de mais-valia, ao passo que, por outro lado, a produção industrial, como agente principal da
criação de mais-valia, torna-se ela mesma, devido ao crescente consumo de trabalhadores
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improdutivos, cada vez menos (ou, hoje em dia, apenas aparentemente) uma produção real
de mais-valia, sendo alimentada pelas rendas improdutivas. A base efectiva, assim, é muito
mais restrita do que parece. A distinção decisiva entre trabalho produtivo e improdutivo não
coincide com as relações absolutas de grandeza entre a produção industrial nominal e o
"sector terciário", mas - considerada em termos de teoria da circulação - é transversal a elas.
Na verdade, a produção industrial de base depende do crédito não só à primeira potência, isto
é, devido ao financiamento do próprio capital fixo, mas também à segunda potência, porque
depende de mercados de bens de consumo financiados com créditos (KURZ, 1995).

Vale dizer entretanto que a expectativa do “Brasil potência” permeia as análises dos que
defendem, ainda que parcialmente, a gestão estatal do Partido dos Trabalhadores. Neste sentido, as
commodities são base para a tentativa de constituição dos “players globais”, isto é, as empresas de
capital nacional que teriam possibilidade de se tornar grandes potencias internacionais. Aí estão tanto
empresas da agropecuária como no caso das indústrias da carne (JBS, Friboi), do campo da extração
mineral (Vale) e empresas do setor da construção civil (Odebrecht, Andrade Gutierres, OAS), e
mesmo a própria Petrobrás e suas subsidiadas.
José Luís Fiori (2013) chega a afirmar que em 2010 o Brasil seria “o principal player no
tabuleiro geopolítico e econômico continental” com um PIB de 2,5 trilhões, enquanto o dos países
latino-americanos era de no máximo 1,6 trilhões. Assim, tanto a América Latina quanto a África
eram vistas como possível campo de investimentos diretos ou possibilidades de exportação de
tecnologia industrial e para capacitação de mão de obra. Nessa toada, Garcia (2013) afirma que
estaríamos constatando, após uma década de PT no governo federal, uma “nova presença do Brasil
no mundo”. O governo Lula teria superado o mito de que seria impossível crescer e distribuir renda
ao mesmo tempo, ou de que seria preciso escolher entre desenvolver o mercado interno ou as
exportações, ou que não seria possível crescer e controlar a inflação ao mesmo tempo. E mesmo o
próprio Lula, em entrevista à Sader & Gentili (2013), afirma que teria quebrado três tabus ao provar
que seria possível crescer distribuindo renda, aumentar os salários sem inflação e ampliar o comércio
exterior ao mesmo tempo que o mercado interno. Nesse sentido, o fundamento estaria na ampliação
do consumo: “Foram milhares de pessoas, cada uma com um pouquinho de dinheiro na mão, que
começam a dar estabilidade à economia brasileira, fazendo com que ela crescesse, gerasse mais
emprego e renda. Esta é uma lógica que todo mundo deveria entender.” (LULA DA SILVA apud
SADER&GENTILI, 2013: 11) Assim, a constituição da Classe C, o que no seu governo foi
denominada de nova classe média, seria sua maior potência.
Esse foi o grande legado desses dez anos: nós nos descobrirmos para nós mesmos. Nós não
somos mais tratados como cidadãos de segunda classe. Nós temos o direito hoje de andar de
avião, de entrar num shopping e comprar coisas que todo mundo sempre quis comprar. (
idem:12)
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E assim cita o Bolsa Família, o Programa Luz Para Todos, o aumento de crédito à agricultura
familiar, o PROUNI, o Minha Casa Minha Vida, até a criação de quase 18 milhões de empregos
formais: “Então, o que podia dar certo? A teoria original: ‘Dê um pouco de recurso às camadas mais
pobres da população que as coisas começam a acontecer.’” (LULA DA SILVA apud
SADER&GENTILI, 2013: 14) E para tal política se viabilizar era possível uma ampla aliança,
incluindo diversos setores do capital:
O que eu guardo é o seguinte: eles nunca ganharam tanto dinheiro na vida como ganharam
no meu governo. Nem as emissoras de televisão, que estavam quase todas quebradas; os
jornais, quase todos quebrados quando assumi o governo. As empresas e os bancos também
nunca ganharam tanto, mas os trabalhadores também ganharam. Agora, obviamente que eu
tenho clareza que o trabalhador só pode ganhar se a empresa for bem. Eu não conheço, na
história da humanidade, um momento em que a empresa vai mal e que os trabalhadores
conseguem conquistar alguma coisa a não ser o desemprego. (idem:16)

Assim, a política de conciliação só foi possível com o apoio de várias organizações que
mobilizaram e mobilizam amplas camadas da população brasileira: “Feliz da nação que tem como
interlocutores instituições fortes, sejam elas partidos, sindicatos, igrejas ou movimentos sociais.
Quanto mais fortes as instituições e os movimentos sociais, mais tranquilidade de que a democracia
estará garantida. E é isso que eles não compreendem.” (ibidem: 17) A política de conciliação entre
capital e trabalho foi posta na máxima do “todos cedem e todos ganham.”
Não é possível continuar assim. Nós mudamos a lei, mas não é fácil. Nós tentamos fazer a
Reforma Trabalhista. Criamos uma comissão de trabalho, onde estavam a CUT, a Força
Sindical e os empresários. Eles sempre chegam quase próximos a um acordo, mas não se
acertam. Eu dizia para eles: “Vocês tratem de se acertar, porque não é o governo que vai
fazer, não. Ninguém precisa ganhar 100%, mas se coloquem de acordo e construam alguma
coisa”. (LULA DA SILVA apud SADER&GENTILI, 2013: 28)

Essa postura de gestores sociais de uma miséria insuperável nos marcos do capital passou a
ser marca de um governo que muitos de seus representantes autodenominaram como de “colaboração
de classes”. Em um trecho de um manifesto escrito para um encontro de uma corrente do PT em
2011 temos esta definição dos petistas por eles mesmos:
Foi necessário que o PT, nascido das lutas de enfrentamento aos patrões, chegasse ao
governo para estabilizar um processo de desenvolvimento com inclusão social em um regime
democrático burguês. (…) Estamos cumprindo uma série de tarefas de organização do
estado, típicas das revoluções burguesas clássicas na Europa e na América do Norte. Para
isso, optamos por construir um governo de colaboração de classes, onde o trabalho e o
capital alcançam ganhos constantes, tais como: aumento do lucro, da massa salarial, do valor
real dos salários e do nível de emprego. (…) Essa aparente sensação, de que todos ganham,
só é possível porque a nossa presença no governo, combinado com o atraso secular do estado
brasileiro possibilitou verdadeiros avanços comparativos para o conjunto da nossa sociedade.
(I Congresso da Articulação de Esquerda, 2011)
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Toda essa engenharia social só foi possível em um contexto econômico de grandes afluxos de
capital internacional, momento em que o mercado de commodities chegou a ter influência
fundamental no aumento do PIB correspondendo a 65% das exportações do país, os investimentos no
pré-sal e no setor energético de modo geral avançavam e abriam flancos de atuação para as grandes
construtoras que se empenhavam nas obras dos Programas de Aceleração do Crescimento I e II.
Soma-se a isso as obras e investimentos realizados devido aos megaeventos que ocorreriam no país,
a Copa do Mundo e as Olimpíadas, bem como os empreendimentos nas obras sociais como o
Programa Minha Casa Minha Vida. Essa bonança temporária, permitida pela pujança da tríade setor
energético - commodities - construção civil, e viabilizada em grande medida pela expansão da
economia chinesa, permitiu que o Partido dos Trabalhadores articulasse elementos como:
crescimento do emprego formal, ampliação do crédito às classes populares, concessão de bolsas e
projetos sociais como o Bolsa Família, o Prouni, o Fies e o Minha Casa Minha Vida, e altos volumes
de financiamento às empresas privadas via BNDES.
Essa onda de aparente bem-estar ocultava a real condição de economia brasileira, não apenas
por sua irremediável dependência do mercado mundial e suas debilidades estruturais, marcas de uma
economia heterogênea e débil perante a terceira revolução tecnocientífica operada nos países
centrais, mas também devido ao processo de ficcionalização e especulação financeira que passou a
reger a dinâmica da economia mundial. Isso se expressou e tem se expressado na dimensão
intangível da bolha especulativa operada no setor das commodities, carro chefe da economia
nacional desde 2003 e que entra em crise a partir da desaceleração da economia chinesa em 2012,
principal país consumidor mundial de commodities. O Brasil não passaria incólume:
Poucos se perguntaram neste período como podia um país que já passava a habitar o brejo
das almas das nações quebradas pela corrida da globalização, manter uma balança comercial
superavitária exportando predominantemente commodities? O 'bilhete da sorte' do governo
Lula foi tirado em 2002, quando se iniciou uma bolha especulativa com o preço das
commodities. Entre este ano e 2008 os preços não pararam de subir, quando, em razão do
estouro da bolha imobiliária nos EUA e do agravamento da crise mundial, os preços caíram,
para voltar a subir rapidamente em 2010 e voltar a cair desde 2012. Estes movimentos dão
uma base mais consistente para se entender diversos fenômenos, como a popularidade dos
governos do PT neste período e a razão sem volta do dissenso atual. (MENEGAT, 2015)

Após 2012 ficou patente a insuficiência dos esforços do governo federal em prolongar o
sentimento do “todos ganham” e da tão aclamada “pax social”. Aclamada inclusive por setores da
burguesia que passaram a defender a manutenção do PT como chefe de Estado. Entretanto, esta
engenharia política aparentemente se sustentou em uma estrutura insustentável. Uma enorme bolha
especulativa, um enorme endividamento da classe trabalhadora, das classes médias, do governo e das
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empresas, uma enorme falácia denominada neodesenvolvimentismo. O que ocorreu com o petismo
foi a concretização de uma forma de gestão da barbárie em curso, fruto de uma sociedade que
sobrevive em meio às ruínas que incessantemente cria. E essa aparente onda de desenvolvimento
concreto produtivo do valor nunca deixou de estar ancorada na sua permanente e crescente
financeirização. A reprodução ampliada de massas de lucro sem valor é o fundamento do que
conhecemos como neoliberalismo, uma sociedade concreta porém simultaneamente fantasmática, na
medida em que não se estrutura a partir de uma base real.
Por outras palavras: o factor decisivo já não é constituído pela produção real e pelos seus
êxitos no mercado, mas por uma manhosa contabilidade capaz de equilibrar o balanço
através de operações especulativas. Ou por outra: hoje a defesa das quotas do mercado só é
possível, total ou parcialmente, através de ganhos especulativos. Obviamente, isso não se dá
em todos os casos, mas é decisivo o peso balanceador que o "capital fictício" possui no
conjunto da sociedade. Ainda sem aparecer como procura real de investimentos ou de
consumo, estes activos podem sustentar uma parte notável da reprodução real e manter vivas
empresas, produção e empregos, simplesmente equilibrando o balanço. Se o "capital fictício"
sofresse uma desvalorização em larga escala, isso acarretaria a rápida falência de um número
surpreendente de empresas aparentemente "salutaríssimas". (KURZ, 1995)

Impõe-se a impossibilidade de retomada de uma nova onda de acumulação. E aqui está uma
explicação plausível para a crise política e econômica que se seguiu à política petista a partir de
2013. As manifestações de junho de 2013, o impeachment de Dilma Roussef e os cerca de 14
milhões de desempregados não são fruto de meros erros de tal ou qual gestor ou organização política,
mas expressão de uma ordem social ancorada em uma estrutura mundial que continuamente se
desmorona e se refaz, em bases cada vez mais frágeis e com um rastro de destruição cada vez maior.
E por mais que processos destrutivos se engendrem estes não levam à retomadas de ondas progresso
ou booms expansionistas, mas estabelecem-se em padrões cada vez mais difíceis de serem
transpostos e que não podem ser retrocedidos.
Nestas novas condições, os processos de desvalorização do capital já não preparam o terreno
para uma nova fase de acumulação, como faria crer a teoria de Joseph Schumpeter. A
desvalorização de "antigas" formas do capital só possibilita a formação de novas formas de
capital, quando estas últimas abrem a possibilidade duma posterior utilização de trabalho
abstracto à altura do nível vigente de produtividade; o único caso desse género foi a
expansão fordista. Mas se esta ampliação potencial já não é dada, pois o nível de
produtividade torna-se demasiado elevado e a racionalização cresce mais rapidamente do que
a expansão dos mercados, então a simples desvalorização de dinheiro, máquinas ou edifícios
não serve para nada. Nenhuma desvalorização reconduz a um estágio anterior (isto é,
inferior) da cientificização, já que o nível de produtividade está armazenado, em última
instância, no saber da sociedade e nas cabeças das pessoas, e não nas suas formas exteriores,
tais como máquinas, aparelhos etc. Uma simples desvalorização ou uma destruição bélica
destes agregados não bastaria para criar um novo ponto de partida para uma fase secular de
acumulação. (idem)
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As esquerdas, em especial a socialdemocracia no Brasil e no mundo, seguem pressupondo
possibilidades de gestão do Estado, o que se expressa nas disputas eleitorais e na proposição de
programas de governo que intentam certo controle ou limitação dos fluxos de capital e
investimentos, combinados com a redução das desigualdades sociais. Em um “tempo de expectativas
decrescentes”, como define Arantes (2014), as medidas progressistas em torno da “questão social” cada vez mais limitadas em qualidade, quantidade e duração temporal - seguem como perspectiva
restrita de ação política e como crítica mitigada ao sistema do capital. Entretanto, é o que se
apresenta como concretamente realizável nos “limites do possível” em uma realidade que amarga
ainda as derrotas históricas da esquerda mundial. Tais projetos se estabelecem como tarefa de gestão
do Estado, portanto, de gestão da crise, tarefa esta encampada pela socialdemocracia europeia ao
longo do século XX e pela esquerda latinoamericana nos anos 2000. A despeito dos flagrantes
fracassos recoloca-se a tarefa gestora, agora em um contexto de adversidade crescente em que se
instauram inquietações quanto aos significados e consequências da defesa das lutas sociais e suas
organizações como meios intencionais de gestão do Estado para redução da desigualdade e controle
da suposta avidez por lucro das classes dominantes.
Para aprofundar essas questões julgamos necessário refletir sobre o processo de
ficcionalização do capital e suas “fugas para frente”, em uma busca, reiteradamente incapaz, de
conter a progressiva queda nas taxas de lucro. Essa crescente inviabilidade de “desenvolvimentos”
ou conquistas parciais, nos termos da esquerda brasileira, coloca em cheque as suas principais
reivindicações. Tratamos desses desafios inserindo-os no contexto socioeconômico que determina
em grande medida a estrutura social recente, a crise mundial. Trouxemos aqui alguns elementos de
reflexão, porém, o fazemos sem a pretensão de esgotá-los, menos ainda de apresentar
normativamente respostas ou soluções. Afinal, este pragmatismo da “esquerda do possível” é pano
de fundo e sustentáculo dos projetos gestores em questão.
b2) A promessa neodesenvolvimentista e a Reforma Agrária Popular
Partindo dos elementos presentes no tópico anterior chegamos à conclusão de que o MST
surgiu como expressão da crise do projeto modernizador, a qual começou a se manifestar a partir da
década de 1980. A ampla financeirização da economia, na qual cumpriu papel central o
agrobusiness, foi uma das causas principais da produção de uma massa de desempregados. Aqueles
que não puderam ser assimilados pelo mercado de trabalho formal se converteram em despossuídos,
desapossados, expropriados e migrantes, que em grande parte confluíram para as periferias dos
centros urbanos, ainda que algum contingente tenha permanecido por algum tempo no meio rural em
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busca de terra para se reproduzir. Segundo José Gomes da Silva a luta pela Reforma Agrária busca
garantir o “acesso a terra como condição de sobrevivência, como local de moradia e subsistência
para aqueles que não encontram outra possibilidade de inserção produtiva na atual sociedade.” Seria
uma tentativa de garantir “o estancamento no processo de lumpenização”, seria “a luta dos
despossuídos que o capitalismo não consegue incorporar produtivamente”, o que se expressaria nos
altos índices de desemprego, o qual alcançou 25% da População Economicamente Ativa nas cidades.
(GOMES DA SILVA in STEDILE&GORGEN, 1991)
São esses “sobrantes”, do campo e da cidade, que compuseram no início dos anos 1980 a base
do MST. Não é à toa também que este movimento buscou retomar o fio da meada do pré-64, na
medida em que a esperança de realização do projeto modernizador estava ainda presente e
expressou-se nas campanhas pela redemocratização do país.
Nesse sentido, financeirização e desemprego estrutural se retroalimentam como causa e
consequência de um processo em crise permanente de produção de valor. E a retomada do projeto
agrário interrompido no pré-golpe fazia ainda sentido, no início dos anos 1980, para a esquerda
brasileira, ainda que fosse, hoje vemos, uma reposição anacrônica de um projeto de desenvolvimento
e justiça social que buscava controlar o capital financeiro e estimular a faceta produtiva de um
suposto capital nacional. Com sua consolidação, o MST se apresentou, principalmente nos anos
1990, como uma forma de resistência ao neoliberalismo e às agressivas investidas do capital para a
valorização do valor. Esse período foi marcado politicamente pelos dois mandatos consecutivos de
Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 1999-2002).
Segundo Stédile, dirigente nacional do MST, na já citada entrevista concedida a Bernardo
Mançano Fernandes e publicada no livro Brava Gente (2000), FHC teria negado a existência de um
problema agrário na sociedade brasileira e, assim, para esse governo o latifúndio não seria empecilho
para o desenvolvimento, tornando-se desnecessária a Reforma Agrária. De acordo com o dirigente
nacional do movimento, FHC e seu governo teriam promovido uma subordinação da nação ao
capitalismo internacional e a entrega da economia ao capital financeiro e aos produtos importados,
enquanto a agricultura e o meio rural teriam sido marginalizados. A política de isolamento
promovida por FHC teria obrigado o movimento a radicalizar. Nas palavras de Stédile: “Se não
houver conflito, não há assentamento.” Se estabelecia assim a noção de que para conquistar a
Reforma Agrária seria necessário mudar o modelo econômico neoliberal. E toda a sociedade deveria
abraçar a luta, o que levou ao lema: “A reforma agrária é uma luta de todos”.
(STEDILE&FERNANDES, 2000) Como vimos ao longo dos capítulos precedentes, a política que
não vê a concentração de terras como um empecilho para o desenvolvimento do capitalismo
brasileiro, já que o faz a partir da financeirização e transnacionalização do campo, estava traçada
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deste a ditadura militar. O período FHC seria, a nosso ver, a intensificação de um processo em curso
e uma tentativa de contenção da crise, o que ficou explícito na construção do Plano Real, importante
tentativa de conter a inflação e reativar a economia brasileira que se arrastava estagnada ao longo dos
anos 1980.
Apesar de apresentarem limites, é fundamental reconhecermos que as formas de resistência
aos governos FHC foram de certo radicalismo tático, o que se expressou nas numerosas ocupações
de terra realizadas no período. Estas foram a resposta do movimento à intransigência dos governos
FHC. Essa postura repressiva se expressou nos seguidos massacres de Corumbiara (1995) e Eldorado
dos Carajás (1996), bem como na reativação da UDR (União Democrática Ruralista) - organização
de fazendeiros que atuou com grande violência no campo por meio da ação de jagunços. O MST
respondeu à repressão ampliando sua capacidade de organização e autodefesa, o que produziu uma
onda de ocupações. Outra expressão de resistência foi a Marcha para Brasília em 1997, que
denunciou os massacres no campo. Este teria sido, segundo Stédile, “um grande ato político contra o
neoliberalismo do governo FHC”.
Nota-se que, na leitura que o MST elaborou do neoliberalismo, este é compreendido como
uma face “mais” perversa do capitalismo. Aqui está a contraposição traçada a partir do movimento
entre esse período e os anos Lula/Dilma, estes caracterizados pelo projeto neodesenvolvimentista,
um “ensaio” ao qual o MST aderiu.
Será que o Estado sob o comando petista não teria utilizado as mesmas ferramentas que FHC,
e até com mais eficiência, para controlar a luta social?
Essa aversão ao governo neoliberal do PSDB tem ainda hoje arregimentado grandes parcelas
do movimento em defesa do Partido dos Trabalhadores, sendo que este, apesar de limitado, seria
apresentado como a opção “menos pior” para os movimentos sociais. Mas como justificar a adesão
contemporânea do MST a um projeto de desenvolvimento nacional petista que se mostrou inviável?
Qual a relação do programa agrário do MST e a política do PT ao longo os anos 2000?
Apesar do distanciamento entre o movimento dos sem terra e o partido dos trabalhadores ao
longo da década de 1990, diversas mudanças da conjuntura socioeconômica do país e do próprio
movimento foram alterando as condições em que este atuava, bem como seu sentido geral. Essas
transformações são as consequências do processo permeado pelos elementos tratados nos capítulos
anteriores como: o desenvolvimento das forças produtivas no campo, a ascensão e queda do projeto
modernizador periférico, a crise mundial do capitalismo, o processo de financeirização, o
desemprego estrutural.
Uma das determinações históricas concretas que foi sendo construída ao longo da história do
MST foi a transformação de sua base social. Para entendermos como se deu esta transformação é
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necessário chamarmos atenção ao fato dos frutos da radicalização dos anos 1990 serem
contraditórios entre si. Se por um lado essa resistência possibilitou a formação de militantes, a
construção de um aprendizado em termos de estrutura organizativa, a projeção do movimento em
âmbito internacional e a conquista de terras, por outro, a transformação de uma base social de
majoritariamente acampados em assentados influenciou nas demandas e no caráter da organização.
Esse período também pode ser caracterizado pela intensificação da crise da modernização, o
que se expressou no aumento exponencial do número de desempregados na segunda metade da
década de 1990. Nesse contexto o MST encontrava cada vez mais sua base já desterritorializada, pois
se estabelecia em massa, ainda que de forma precária, na periferia dos centros urbanos. Esse contexto
levou o movimento a elaborar a estratégia da “recampenisação”, dirigindo-se aos centros urbanos em
busca de recompor sua base organizada conduzindo-a através da ocupação rural ao seu espaço
originário. Ao mesmo tempo, levava à frente a radicalização e o enfrentamento ao governo
peessedebista.
Este é um período importante para compreendermos os rumos do MST. A crise da
organização, na medida em que houve um considerável esvaziamento de sua base rural, a levou a
direcionar-se aos centros urbanos em busca desta base “perdida”. Ao mesmo tempo, esse
deslocamento promoveu uma potencialização de suas lutas, em meio a um contexto social
tendencialmente explosivo. Esse processo acabou conformando posições divergentes no interior da
organização. Essas disputas internas se alongaram durante os anos 2000 e desembocaram na saída de
muitos militantes.
Neste momento, continuaremos tratando da linha que se manteve hegemônica no interior do
MST e que hoje dirige suas ações e posicionamentos políticos. O processo de atuação nas periferias
urbanas, a constituição da principal posição divergente dessa hegemonia dentro do MST e os
embates travados até 2011 serão tratados no quarto capítulo desta tese. Mas vale ressaltar aqui que
esta linha divergente foi crucial para a construção de muitas lutas durante a década de 1990. Porém,
com a chegada de Lula ao planalto, a linha hegemônica, marcada pela sua ligação com o PT, se
fortaleceu. A tática de ocupação de terras foi praticamente abandonada, ao mesmo tempo o governo
petista se tornou impassível quanto à realização de novos assentamentos.
Destacamos ao longo do texto um outro elemento com força estrutural e conjuntural que vem
pressionando a direção política do MST ao longo das décadas de 1990 e 2000: as mudanças da
estrutura do capital no campo. Como vimos ao longo da tese, vivemos um contexto de generalização
do agronegócio que passou a subordinar por diversos mecanismos a agricultura familiar/camponesa.
Soma-se a isso um enrijecimento da política pública em relação à distribuição de terras, mesmo no
caso das terras públicas - que estão em grande parte nas mãos do agronegócio de forma ilegal - ou no
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caso de terras improdutivas – que cumprem função especulativa no mercado de terras.
Consequentemente, os pequenos produtores se encontram irremediavelmente subordinados às
grandes multinacionais, seja para a compra de insumos agrícolas37, seja na necessidade de se
submeter a um padrão de produtividade e qualidade, seja para viabilizar a venda de sua produção.
Devido a essa condição subordinada produziu-se uma séria dificuldade para a manutenção da
bandeira da “reforma agrária clássica”. Como lutar pela distribuição de terras improdutivas quando a
maior parte das terras cultiváveis estaria sendo utilizada produtivamente e com alto grau tecnológico
pelos gigantes do agronegócio?
Além disso, há uma imprecisão crescente na identificação da fronteira entre o campo e a
cidade, o rural e o urbano, a produção agrícola e a produção industrial. A produção agrícola se
caracteriza hoje, em especial na região sudeste, por um altíssimo grau tecnológico de mecanização e
está enredada em uma ampla cadeia produtiva (Complexos Agroindustriais) que perpassa
espacialmente o campo e a cidade de forma fluída. Essa característica também se expressa na base
social que compõe o MST atualmente. Assim, não é de se estranhar que nas últimas décadas muitos
dos que aderiram ao movimento sejam provenientes das periferias dos grandes centros urbanos.
Apesar de as gerações anteriores serem provenientes diretas do campo, as gerações atuais se
constituíram já nas periferias urbanas. Há, assim, um entrelaçamento entre esses elementos: as
transformações da base social do MST e o desenvolvimento do capital no campo.
Vivenciamos transformações profundas na divisão social do trabalho entre cidade e campo: o
país estava se urbanizando e havia um processo de criação de um proletariado propriamente dito,
além da formação de novas classes trabalhadores urbanas, em sua maioria atuantes no setor dos
serviços (portanto “não-operárias”), e uma transformação do campo e do trabalhador rural. Este se
caracterizaria como um trabalhador híbrido, marcado por relações capitalistas, mas ainda habitando
os meandros rurais que progressivamente se modernizavam. Segundo um dos principais ícones
históricos que atuaram pela Reforma Agrária no país, José Gomes da Silva:
A Reforma Agrária deve constituir parte das políticas sociais para adequar a capacidade de
absorção produtiva da população rural à modernização da agricultura. Em imensas regiões
do país, a questão agrária é hoje uma questão urbana, já que a miséria rural foi despejada nas
periferias das cidades, o êxodo esvaziou os campos e a própria força de trabalho agrícola
vem das cidades.” (GOMES DA SILVA in STEDILE&GORGEN, 74: 1991)

A expulsão permanente das populações rurais, que se dirigiram às periferias dos centros
urbanos resistindo a uma reprodução cada vez mais inviabilizada pelas necessidades do capital, é um
37

Sobre a subordinação do pequeno produtor às grandes empresas do agronegócio no setor citrícola
ver: FARIAS, Luiz Felipe. Agronegócio e luta de classes: Diferentes formas de subordinação do trabalho ao
capital no complexo citrícola paulista. Dissertação de Mestrado, Campinas, 2012.
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marco para pensarmos a constituição do MST e o sentido de sua luta por Reforma Agrária. E assim,
questionamos: por que seria, na década de 1980, ainda possível reivindicar uma Reforma Agrária
caracterizada pela distribuição de terras, a qual na década de 2000 foi substituída pela demanda por
políticas públicas de inserção dos assentamentos no mercado?
Para entendermos o processo através do qual se aproximaram do fim dos anos 1990 até os
anos 2010 trazemos uma afirmação de Stédile nesta entrevista concedida em 1999. Segundo o
dirigente, o programa agrário do MST estaria fundado em uma crítica à esquerda e à direita. A
esquerda acreditaria que “coletivismo resolve tudo” ou que se deve “ficar esperando pelo
socialismo”, já a direita defenderia que o pequeno produtor deve “resolver seus problemas por si só”,
integrando-se ao mercado e se tornando um pequeno capitalista. Já a via proposta pelo MST buscaria
através do crédito governamental e da produção cooperada produzir certa autonomia do pequeno
produtor em relação ao grande capital, ao mesmo tempo em que garantiria a inserção no mercado
através de uma divisão do trabalho - e dos lucros - diferenciada.
Entre 1986 e 1990 o debate quanto a viabilização dos assentamentos esteve em torno dos
programas de crédito rural (PROCERA), a partir da tese de que além de democratizar a terra seria
necessário “democratizar o capital”, isto é, fornecer crédito subsidiado aos assentados. Já na década
de 1990, se consolidou o debate em torno da cooperação e foram criadas algumas instituições e
estruturas para que se desenvolvessem projetos nos assentamentos: criação da Confederação
Nacional de Cooperativas, a CONCRAB; criação do Sistema Cooperativista dos Assentados (SCA);
e formação de cursos técnicos para assentados em institutos do movimento sobre cooperação
agrícola, os TACs. Partiu-se da concepção de que a agroindústria seria a forma mais avançada de
cooperação, pois permitiria que os assentados não fossem explorados pelas multinacionais,
agregassem valor e vendessem o produto mais barato, com acesso ao mercado de massas das
cidades. Assim, as cooperativas teriam uma “missão social”, o que iria muito além de uma mera
inserção no mercado capitalista tradicional: produzir para a população que dá apoio à luta e não para
a classe média. (STEDILE&FERNANDES, 2000)
Todavia, o que observamos foi o desenvolvimento do processo oposto nos anos subsequentes.
Citamos no primeiro capítulo os convênios com o agronegócio intermediados pelo Estado como
expressões concretas desse novo arranjo. O convênio do MST com o Grupo Pão de Açúcar para a
venda de arroz orgânico38, sendo esta uma rede de distribuição que está muito distante dos
consumidores provenientes das classes populares, pois direcionada especialmente às classes média e
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Rio+20:Pão de Açúcar irá vender arroz sem agrotóxico do MST , UOL Notícias, 20/06/2012.
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alta. Outros exemplos são o Armazém da Reforma Agrária ou mesmo a feira da Reforma Agrária
realizada anualmente no Parque da Água Branca em São Paulo, ambos espaços frequentados por
militantes de esquerda e simpatizantes originários em grande medida das classes médias, o que pode
ser atestado pelos locais onde ocorrem e o público que os frequenta. Isto se reforça pela tentativa do
movimento de ocupar o nicho de mercado de produtos orgânicos, inviáveis financeiramente às
classes populares. O MST tem de lidar, portanto, com uma latente contradição entre seus rumos
contemporâneos e suas bandeiras de luta dos anos anteriores, quando o lema “Se o campo não planta,
a cidade não janta” estava atrelado ao argumento de que o MST produziria os alimentos “baratos e
saudáveis” que melhorariam as condições de vida da classe trabalhadora urbana. Esse
redirecionamento da produção para as classes médias esteve e está ancorado na concepção de que
seria necessário ampliar a aceitação do movimento por parte da opinião publica em geral, assim
como viabilizar os assentamentos de Reforma Agrária resgatando-os da precariedade em que se
encontravam.
Essa ampliação da política de alianças, já indicada no fim dos anos 1990 no lema “A reforma
agrária é uma luta de todos”, chegou ao seu ápice durante os governos petistas quando, em fins dos
anos 2000, foram estabelecidas alianças com setores do agronegócio com mediação dos governos
petistas federal e estaduais. Essas parcerias foram tratadas no primeiro capítulo desta tese, mas as
mencionamos aqui novamente para pensarmos, após traçar a linha dos programas agrários e a crise
do projeto modernizador, a que momento pertencem e, portanto, que consequências trazem para o
movimento e seu sentido histórico.
No que tange à questão das cooperativas, outro diferencial da forma cooperada agroindustrial
seria a divisão do “valor agregado”. Stédile afirmou nessa entrevista a Fernandes que a divisão do
trabalho seria uma “assimilação” do capitalismo, mas isso se daria nas práticas do MST sem os
objetivos capitalistas. A divisão do trabalho teria sido parte da evolução “natural” das forças
produtivas e poderia ser usada “para o bem e para o mal”. No caso das cooperativas a divisão do
trabalho não teria o objetivo de explorar as pessoas como no capitalismo.
Estamos provando que é possível implantar a divisão do trabalho como uma forma de
desenvolvimento das forças produtivas, em que essa divisão esteja a serviço do bem-estar de
todos. Isso é importante em termos de avanço do conhecimento e de transferência desse
acúmulo, de superação. (STEDILE&FERNANDES, 2000:112)

Stédile propôs a utilização de uma forma capitalista de divisão do trabalho que viabilizasse a
entrada no mercado capitalista, mas que fosse, devido à sua “missão social”, uma forma de combate
ao próprio capitalismo por não promover a exploração do trabalho e criar uma nova forma de
desenvolvimento da sociedade brasileira. Uma nova forma de produção e distribuição fundada na
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organização cooperada do trabalho, na produção sustentável (sem agrotóxicos) e com baixo custo
possibilitaria um “modelo de desenvolvimento diferente do neoliberalismo”.
Estas posições foram expressas em um livro publicado em 1998 e que é uma importante
expressão da leitura política econômica do Brasil e o papel do MST a partir da posição hegemônica
no interior do movimento. “A opção brasileira”, organizado por César Benjamin, é um compilado de
textos que emergiram em meio ao debate que levou à criação da Consulta Popular. A Consulta surgiu
em um controverso processo no qual se levantou a necessidade de construção de um espaço de
elaboração política que não fosse o Partido dos Trabalhadores. No fim das contas, parece-nos que a
Consulta se conformou como um espaço de aglutinação de apoiadores do MST que tem origem
principalmente nas camadas intelectuais e estudantis. Mas também fortaleceu a que hoje se
consolidou como direção hegemônica no interior do movimento.
Entretanto, ainda no calor do debate que definiria os rumos da Consulta, Benjamin organizou
um compilado de textos que apresentavam uma defesa da leitura desenvolvimentista e keynesiana,
identificando aí a única forma possível de atuação do MST. Ainda que na introdução do livro
apresente-se que este seria fruto de um debate coletivo, é fato que sua publicação foi, na verdade,
uma tentativa de impor ou ao menos fortalecer uma específica posição política e definir os rumos da
organização, no sentido de definir qual seria o projeto do MST, o que ainda estava em alguma
medida aberto ao debate e à disputa interna39.
Nesse livro podemos encontrar uma leitura muito semelhante a de Stédile, que buscava
pensar a luta por Reforma Agrária como um meio de refundar a Nação e retomar o “abandonado”
projeto de desenvolvimento e modernização. Afirma-se aí que seríamos “um país boqueado” pela
não realização das reformas estruturais. Na medida em que essa modernização não teria realizado
algumas transformações necessárias, continuaríamos a reverberar características do passado, como a
dependência econômica externa e a concentração de terras. A investida neoliberal agravaria essas
deficiências na medida em que o mercado financeiro passaria a ter ingerência na economia nacional
que continuaria a reproduzir seu papel subordinado. Também promoveria a ampliação da fratura
entre as esferas produtiva e financeira levando ao desmonte da cadeia produtiva nacional e ao
aumento do endividamento privado e estatal do país. Seria um “processo de desnacionalização da
economia sem ampliar a capacidade produtiva instalada”. (BENJAMIN et al, 1998:64) Este seria,
segundo os autores do livro, um processo muito mais danoso à nação do que a abertura econômica
promovida durante à ditadura militar pois “ao contrário do que ocorreu na década de 70, não estamos
nos endividando para crescer, mas para não crescer. E, aceitando o baixo crescimento, aceitamos a
39

Estas disputas foram melhor compreendidas a partir das entrevistas que fizemos com militantes da
organização e que podem ser encontradas transcritas ao fim da tese.
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condição de país periférico.” (idem: 47)
Segundo esta concepção o capital internacional e seus associados internos conformariam uma
nova dependência, agora essencialmente financeira, que impediria a continuidade daquele
desenvolvimento inconcluso. Segundo este conjunto de autores as elites teriam se descomprometido
com a continuidade da industrialização brasileira. Assim, todo o teor do texto se estabelece no
sentido de reconstrução de um projeto para o Brasil:
Tentamos mostrar neste texto que temos sólidos fundamentos, como povo e como nação – ou
melhor, como povo-nação -, e que nosso processo de construção está longe de ter esgotado
seu potencial civilizatório. Ao contrário: o atual movimento de desconstrução da nação é que
fortalece tendências que sinalizam a barbárie. Precisamos, pois, retomar um projeto nacional.
(ibidem: 147)

O papel do campo neste projeto é central. Os autores compreendem o campo como altamente
tecnificado, mas dependente dos cálculos capitalistas, da alta capacidade de investimentos e dos
complexos agroindustriais. Vêem este cenário como extremamente instável, com grande
possibilidade de desestruturação da produção agrícola devido a sua dependência do mercado
internacional. Já o setor agrícola tradicional seria muito mais “auto-suficiente” e essa vulnerabilidade
da produção só seria superada com uma maior integração com o mercado interno. Outro problema
deste modelo produtivo seria suas consequências sociais, na medida em que utiliza baixa quantidade
de mão-de-obra alimentando o contingente de desempregados do país.
Em síntese: realizada nesses moldes, a modernização, além de conviver com a subutilização
da terra, gerou potencial produtivo sem mercado certo (deixando o setor a mercê de crises
sucessivas), pessoas sem trabalho (não só no campo, mas também nas cidades) e maiores
desigualdades setoriais e regionais. (BENJAMIN et al., 1998: 84)

Nessa perspectiva se proporia um tipo de reatualização da questão agrária: “necessidade da
realização de uma reforma abrangente, articulada a políticas de desenvolvimento regional, ocupação
territorial e expansão do potencial produtivo agroindustrial”. Seria necessário fundamentalmente
uma “decisão politica de eliminar o latifúndio”, que deteria o êxodo rural. (Idem)
O que observamos de forma geral nas posições defendidas em A opção brasileira é que essa
“vontade política” seria o principal ingrediente para realização das reformas estruturais,
principalmente a Reforma Agrária, e para o embate com o capital financeiro, de forma a retomar as
rédeas da nação e seu interrompido processo modernizador industrialista. Esta ideia está contida na
própria noção de “opção”, afinal é uma escolha que poderia ou não ser tomada pelo povo brasileiro
no sentido de retomar seu destino das mãos dos interesses estrangeiros.
Afirma-se por um lado que seria fundamental constituir um empresariado brasileiro forte com
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estruturas de grande porte e capazes de se autofinanciar, seria a “consolidação de conglomerados
estratégicos de base nacional”. Para além do flagrante nacionalismo desses textos, as irracionalidades
pululam, em especial quanto a retomada, mais uma vez, do projeto de desenvolvimento nacional,
agora em um contexto avançado da crise capitalista mundial de produção de valor.
Como vimos no tópico anterior, os governos Lula/Dilma, de fato levaram a frente a meta
“nacional”, criando o que denominou-se “players globais”, empresas de grande porte com suposta
base majoritariamente nacional que teriam condições de competir no mercado internacional, o que
abriria caminho para alçarmos o país como potência. Seriam as construtoras (Odebrecht, Camargo
Corrêa, OAS, etc), as empresas da agropecuária (JBS, Cutrale, Citrosuco, Maggi, etc), e as do setor
de energéticos (Petrobrás, Vale, etc). Assim, sustentou-se a economia brasileira impulsionada pelo
quadro internacional favorável devido ao aquecimento chinês do mercado mundial ao longo dos anos
2000. Entretanto, isso não produziu formas de autonomia da economia nacional, uma virtualidade
determinada pela própria estruturação do capitalismo mundial, como vimos ao longo da primeira
sessão deste capítulo.
O principal problema apresentado pelos autores de A opção brasileira é a dificuldade de
conciliar distribuição e crescimento, grande marca dos governos petistas no poder, os quais buscaram
realizar medidas de financiamento a alguns setores do capital enquanto promoviam políticas de
compensação social. E é nesse contexto que se inseriram também as políticas agrárias e agrícolas. De
fato, o que observamos não foi o combate ao latifúndio, pelo contrário, um enorme financiamento do
grande capital no campo por parte do Estado, principalmente através do BNDES, ao mesmo tempo
em que uma política agrícola precária era destinada à pequena produção.
Apesar das pressões dos movimentos sociais, suas direções parecem em alguma medida ter
consciência dos limites institucionais a que estão submetidas na medida em que participam dos
rumos do Estado brasileiro e suas políticas gestoras. Observamos que ainda que na questão rural essa
posição hegemônica no MST se diferencie dos rumos da política petista, sua concepção geral pouco
se diferenciou da tentativa de implementação do atual projeto neodesenvolvimentista durante esses
governos.
Parte da economia deve ser socializada – sob a forma de propriedade estatal ou pública não
estatal – e parte deve manter-se sob controle privado, de modo que a sociedade combine dois
grandes mecanismos de alocação de recursos. O setor privado não monopolista será
incrementado, via multiplicação de pequenas e médias propriedade e empresas, com a
abertura de oportunidades para muitas pessoas com essa vocação. Todo esforço será feito
para criar uma base empresarial nacional ampla, descentralizada e disseminada. (idem: 172)

Devido às inviabilidades estruturais que temos apresentado, nos parece que o ponto no qual o
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Partido dos Trabalhadores conseguiu chegar talvez fosse aquele possível a partir de seu papel de
gestores da ordem do capital. Nesse sentido, vale mencionar também que em A opção brasileira é
rejeitada sumariamente qualquer possibilidade de via de atuação insurrecional, isto é, que visasse
romper com a ordem vigente: “não nos lançaremos em aventuras que ameacem a paz”. Esta é uma
discordância frontal da principal posição opositora no interior do MST, que pretendia constituir as
condições para uma luta socialista pela via insurrecional. Havia assim uma polarização interna à
organização, ainda que os elementos que se desenvolveram até chegar à concepção atual de Reforma
Agrária do MST já estivessem presentes desde o seu surgimento. O curso histórico dos
acontecimentos conjunturais, os constrangimentos e limites apresentados pela própria história
(incluindo a crise do socialismo real) e a ação dos sujeitos perante estes tensionamentos fortaleceram
a linha política que hoje predomina na organização.
Retomando o fio da meada, um longo processo conformou o quadro que descrevemos até
aqui. Estruturalmente o capital vivenciava na virada dos anos 2000, e vivencia até hoje, uma grave
crise de produção de valor que o levou a atuar ao longo do século XX nos países periféricos, em
especial a partir da década de 1970 quando seus limites pareciam se tornar insuperáveis. Decorreu
desta determinação o processo de ficcionalização ampliada do valor, bem a como a modernização
tecnocientífica, os quais se realizaram a partir de uma onda de destruição que se perpetua
continuamente. Expressou-se na destruição de recursos naturais e de forças produtivas,
principalmente no crescente descarte de enormes contingentes de força de trabalho. Assim, no Brasil
modernizou-se o campo e transformou-se a matriz produtiva, subordinando e expulsando milhares de
trabalhadores que passaram em sua maioria a ocupar as periferias dos grandes centros urbanos, ou a
se aglutinar como mão-de-obra híbrida e precária em periferias rurais. E é neste processo que as
esquerdas periféricas se conformaram. Sempre a pensar em projetos de inclusão social e redução da
miséria em meio à considerada inevitável e necessária produção de valor. E foi assim que as
esquerdas continuaram a defender o desenvolvimento, a modernização e o progresso como
fundamentos de um projeto para o Brasil.
É a partir dessas condições que surgiu e se consolidou o movimento dos sem-terra: um
enorme contingente de trabalhadores dispostos a lutar por sua sobrevivência; um histórico de lutas e
resistências no campo; a Reforma Agrária como elemento central dos projetos de desenvolvimento
do país; e o processo de redemocratização como retomada do projeto interrompido no pré-64.
A conjuntura dos anos 1990 expressou os limites construídos ao longo das décadas anteriores.
Com a ampliação do contingente de desempregados e a repressão dos anos FHC observamos a
construção de uma resistência aos ataques das forças direitistas e elitistas do país. Mas nessa década
também vivenciou-se uma transformação da base social do movimento com a conquista dos
195

assentamentos e uma intensificação do processo de transformação da matriz produtiva agrícola
marcada pela financeirização e mundialização do agronegócio no mercado de commodities.
Por fim no início dos anos 2000, Lula foi eleito presidente do Brasil. Aqui está o elemento
que funcionou como um catalisador das transformações que o movimento sem terra vivenciou ao
longo desta década. As condições para estas já existiam previamente, foram sendo consolidadas aos
poucos, e acabaram por realizar-se neste tempo histórico devido à força que ganham com a chegada
no PT no poder.
A relação partidária-eleitoral entre MST e PT é histórica e salta aos olhos como explicação
aparente para o que ocorreu com o MST. Entretanto, esse elemento político recente, apesar de ser
relevante para pensarmos esse movimento social e seus rumos contemporâneos, só faz sentido
quando compreendido a partir das determinações anteriores. Ao mesmo tempo, é algo também
essencial na definição dos rumos do movimento, principalmente por ter sido muito efetivo ao
derrotar certa linha política no interior do MST e fortalecer outra: a que conhecemos nas expressões
públicas recentes da organização.
A luta pela terra sempre esteve presente no programa petista, desde seu nascimento até seu
desenvolvimento nas décadas subsequentes. MST e PT em conjunto com outras forças sociais
progressistas como a CUT e a CPT (Comissão Pastoral da Terra) defenderam durante o Governo
Sarney (1985-1989) a elaboração do I Plano Nacional de Reforma Agrária (I PNRA). Este plano
sofreu diversas limitações devido à disputa com as forças conservadoras, e nunca foi de fato
implementado como programa de governo. Gonçalves (2006: 185) afirma que: “Os assentamentos do
primeiro período do PNRA foram implantados nas áreas de extensão agrícola, de colonização ou,
majoritariamente, nas áreas de tensões fundiárias transformando-os, desde o seu nascedouro, em uma
medida de atenuação de conflitos sociais.”
Segundo Engelmann & Duran (2012) a defesa da Reforma Agrária foi retomada pelo PT após
a ditadura militar e perpassou as campanhas presidenciais de 1989 a 2002. No programa eleitoral de
1989 a Reforma Agrária foi considerada fundamental para eliminar a concentração da riqueza e
promover o desenvolvimento da agricultura e da economia. Silva (2012) aponta que nos Cadernos de
Formação do MST de 1998 o movimento via a eleição de Lula como o principal meio para realizar a
Reforma Agrária. Neste texto, o movimento aponta que esta se realizaria a partir de dois elementos:
um amplo movimento popular organizado e a ação do Estado Democrático e Popular.
O projeto político petista se transformou ao longo dos anos e acabou por resumir-se à
centralidade da via eleitoral e, posteriormente, a um programa de governo de redução da miséria e
gestão do capitalismo. Ainda que o movimento tenha se centrado na luta social de massas, acabou
por apostar cada vez mais, ao longo dos anos 2000, na possibilidade de conquistar a realização da
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Reforma Agrária através da chegada desse partido ao planalto. O “acúmulo de forças” sempre
perpassou a tática eleitoral, assim como a luta social. Seriam dois momentos necessários para a
transformação da sociedade brasileira. Este programa, mesmo em seus momentos mais radicais,
nunca dispensou esses dois momentos, o insurrecional e o institucional. Partia da interpretação de
que a “tomada do poder” pela via revolucionária não seria ainda possível de forma imediata e
consciente à massa trabalhadora brasileira, o que repunha o momento institucional como uma
mediação necessária. Essa concepção levara progressivamente, ao longo de toda a década de 1990,
ao fortalecimento da lógica eleitoral no partido, que desembocou por fim, em uma série de
transformações programáticas com vistas à eleição de Lula. O MST, ainda que com resistências
internas, de alguma forma acompanhou esse processo.
Lula advertiu publicamente que só concorreria em novos pleitos se fosse para ganhar. Estava
dada a senha das mudanças de estratégia eleitoral das eleições seguintes: os 'marqueteiros'
passaram a ser os comandantes das campanhas, a ponto de o PT contratar, no pleito de 2002,
o mesmo publicitário de Paulo Maluf; as propagandas de TV 'substituíram' os comícios,
marchas e passeatas; e os militantes 'deixaram' as ruas e foram trocados por 'cabos eleitorais'.
Chegou o momento de 'vender' um produto palatável ao 'eleitor-consumidor', principalmente
às classes médias. Ou seja: a guerra ideológica de 1989, entre esquerda e direita, foi
sepultada pelo próprio partido. Esta guinada do PT aparece nas eleições de 1994, mas,
mesmo assim, Lula é derrotado por Fernando Henrique Cardoso. O êxito eleitoral ocorreu
somente em 2002. Antes disso, ele amargou três derrotas políticas: 1989, 1994 e 1998.
(MACHADO, 2009: 26)

E muitas também são as mudanças entre o programa agrário de 1989 e o de 2002, o que se
tornou ainda mais complexo no início do segundo mandato de Lula em 2007. Contudo, a eleição de
Lula e a formulação do II Plano Nacional de Reforma Agrária estimulou a concepção de que este
seria um governo em disputa e que, portanto, não poderia ser tratado como inimigo.
A luta pela Reforma Agrária e as Tarefas do MST, apresentado no XII Encontro Nacional do
MST, realizado entre 19 a 24 de janeiro de 2004, em São Miguel do Iguaçu-PR, estava a
seguinte recomendação: Devemos ter o cuidado de não tratar o governo federal como se
fosse inimigo. Nossa avaliação é de que é um governo em disputa, que tem um compromisso
histórico com a reforma agrária e por tanto (sic) devemos pressioná-lo para que acelere a
reforma agrária. Nisso, o Plano Nacional de Reforma Agrária jogará um papel importante
para unificar o governo também. Isso significa que vamos criticá-lo quando erra, mas que
vamos apoiar em tudo o que fortalecer avanços para a reforma agrária (Direção Nacional,
2004, p. 25). (SILVA, 2012: 6)

Contudo, vimos posteriormente, no primeiro governo Lula, a elaboração e subsequente
abandono do II PNRA, que tinha como meta o assentamento de um milhão de famílias. Machado
(2009) afirma que a política agrária do governo Lula seria marcada pela redução de assentamentos, o
não alcance das metas do II PNRA e o benefício direto ao agronegócio, em especial ao setor
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sucroalcooleiro. Essa constatação é também apontada por Engelmann & Duran (2012) ao
compararem os programas agrários de 1989 e 2002 :
Ao compararmos os dois Programas Agrários do PT percebemos algumas diferenças
estruturais. Enquanto em 1989, o objetivo central era enfrentar a concentração fundiária no
país, a partir da desapropriação de latifúndios e uma política estrutural de desenvolvimento
capitalista para o campo e a indústria. Passados 13 anos, em 2002, a reforma agrária passa a
categoria de plano de desenvolvimento rural de combate à pobreza, mediante a
desapropriação de latifúndios improdutivos ou áreas ilegais (griladas ou com trabalho
escravo). Nesse cenário, a proposta de reforma agrária do PT substitui a democratização
fundiária, de enfrentamento ao latifúndio, por um programa de criação de assentamentos,
restrito a áreas improdutivas ou ilegais e a reestruturação de assentamentos antigos.

O professor de geografia da USP Ariovaldo Umbelino, um dos formuladores do II PNRA,
afirma no artigo “Lula dá adeus à Reforma Agrária” publicado no site do MST em dezembro de
2008:
Mas, a primeira e principal conclusão que se pode tirar do balanço do II PNRA, é apenas e
tão somente uma: o governo Lula do Partido dos Trabalhadores também não fez a reforma
agrária. Afinal esperava-se que Lula cumprisse sua histórica promessa de fazer a reforma
agrária, a pergunta então deve ser: porque também seu governo não faz a reforma agrária? E,
a resposta também é uma só: seu governo decidiu apoiar totalmente o agronegócio.

E assim se instaurou uma enorme contradição para o MST, pois ao mesmo tempo que o
movimento passou a criticar o governo, manteve seu apoio nas campanhas eleitorais e estabeleceu
relações estreitas em outros âmbitos do governo petista, como no caso da reorganização do INCRA,
dos créditos às cooperativas e agroindústrias em assentamentos, das parcerias já mencionadas e dos
programas de escoamento da produção. Assim, um dos elementos que fundamenta a relação entre o
partido dos trabalhadores e o movimento dos sem-terra é a sustentação do MST, o que se expressa
nos projetos de financiamento para o avanço da produção e a consolidação dos assentamentos. Para
além do estreitamento das relações com o INCRA durante os governos petistas através da entrada de
militantes como funcionários do órgão federal, foram implementados programas durante os governos
Lula para a comercialização da produção dos assentamentos como o Programa de Aquisição de
Alimentos, vinculado ao Fome Zero, o que se tornou a principal política de comercialização da
agricultura familiar. Além do Programa Nacional de Alimentação Escolar que afirma que um terço
da merenda escolar deve provir da agricultura familiar. (SILVA, 2012)
Podemos atestar a relação partidária-eleitoral entre MST e PT nas eleições presidenciais e
mesmo municipais, nas quais o movimento manifestou seu apoio a esse partido, apesar de ter
enfrentado críticas externas e internas por isso. Podemos citar o apoio às eleições presidenciais de
Lula e

Dilma, manifestado por João Pedro Stédile, dirigente nacional do MST, em diversas
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entrevistas40.
Consideramos, no entanto, que para compreendermos como o MST se relacionou com essa
política governamental, é necessário que combinemos o progressivo abandono da principal forma de
luta histórica do movimento - a ocupação de terras - com os dados que apontam para a consolidação
de uma relação estreita com políticas de desenvolvimento nacional para o campo. Mediante muitas
disputas internas e divergências forjou-se o argumento de que o MST não teria abandonado a luta por
Reforma Agraria, mas esta teria se transformado a partir das transformações da sociedade brasileira.
Assim trazemos como ponto de chegada que seria efeito e não causa do processo que
descrevemos até aqui: a chegada do Partido dos Trabalhadores ao governo federal em 2003 e a
adesão do MST na elaboração do projeto neodesenvolvimentista.
A chegada de Lula ao planalto levou inicialmente a uma pressão do governo pelo MST com
aumento das ocupações em 42% em 2003. Entretanto, essas ações foram seguidas de uma caída
drástica de ocupações em 2005, tendência que permaneceu nos anos seguintes. Os governos Lula
criaram apenas a metade dos assentamentos realizados nos dois mandatos de FHC. E os números dos
governos Dilma são pífios, mesmo quando comparados aos de Lula.
As políticas agrárias dos governos Lula e Dilma se concentraram em precários projetos de
produção/distribuição, somados a programas de assistência social para o campo. Estes seriam
realizados em detrimento de uma política ampliada de Reforma Agrária, isto é, foi praticamente
abandonada a possibilidade de realização de novos assentamentos e se conformou uma postura de
conivência ou impotência do INCRA face ao agronegócio. Ariovaldo Umbelino (2008) afirmou
explicitamente: “Surge, assim, um novo tipo de lógica entre o governo do PT e os movimentos
sociais e sindicais: um finge que faz a reforma agrária, os outros fingem que acreditam.”
Na verdade, ao invés de apenas “fingir”, o MST reformulou sua concepção de Reforma
Agrária, atestando o fracasso da Reforma Agrária Clássica e a necessidade do advento da luta pela
Reforma Agrária Popular. Essa nova bandeira define-se pela “luta” por créditos e parcerias para a
formação de cooperativas e o desenvolvimento de assentamentos. Seu caráter social conjuga-se com
a viabilização da inserção no mercado a partir da produção no nicho de agroecológicos, ou como são
mais popularmente conhecidos, “alimentos orgânicos”. Ainda que se afirme a necessidade de
continuar a realizar ocupações de terra, o foco principal passou a ser a produção agroecológica e
cooperativada como forma de viabilização dos assentamentos. Nas palavras de João Paulo
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Rodrigues, dirigente nacional do MST em entrevista à Repórter Brasil:
No capitalismo brasileiro, não há espaço para reforma agrária clássica e não podemos
cair no idealismo de dizer que por nossa vontade vai ter. Se a sociedade está dizendo que o
agronegócio resolve as demandas principais da agricultura e a esquerda não tem força
suficiente para impor um novo modelo, precisamos manter uma luta tática pela reforma
agrária, um modelo que estamos chamando de reforma agrária popular. O que é essa luta
tática? É acumularmos força suficiente para ir arrancando do governo conquistas que possam
garantir a organização de um território com produção agroecológica, agroindústria e um
conjunto de medidas na área de educação e de saúde que sejam referências para a sociedade.
(…) Antes você tinha a possibilidade de o capitalismo distribuir terra, hoje não tem mais.
Nós não vamos viver no Brasil uma situação de assentar 100 mil famílias por ano, 200 mil
famílias por ano.
Isso se foi?
Pela vontade do estado e da classe dominante, esse ciclo se encerrou. Vamos ter que
impor a derrota pela produção agroecológica, produzindo comida boa de qualidade. E isso
passa a ser uma prioridade tão importante quanto conquistar latifúndio41.

Observamos, por conseguinte, uma alteração dos marcos das disputas em torno da questão
agrária. As lutas pelo parcelamento de terras que marcaram a história do MST foram
progressivamente substituídas por formas negociadas que buscam viabilizar a manutenção dos
trabalhadores assentados no campo. Para isso, é necessário garantir o desenvolvimento do
capitalismo no meio rural com a inclusão das cooperativas no mercado capitalista através de
programas públicos de incentivo à produção e distribuição, assim como por meio de parcerias com
grandes corporações através da mediação estatal. E aqui, a chegada do PT ao poder acelerou e
intensificou um processo que já estava há muito em gestação.
A “nova onda progressista” foi marcada pelos dois mandatos do Governo Lula que se
apresentaram como uma resposta às políticas neoliberais, isto é, governos que se propuseram
estabelecer uma política diferenciada dos governos anteriores. A diferença residiria em beneficiar-se
o capital industrial em detrimento do financeiro, ampliando projetos sociais e buscando a melhoria
das condições de vida do “povo brasileiro”.
A reflexão se direciona aqui para a articulação deste projeto com os movimentos sociais
populares que se mantiveram com alto nível de combatividade até a chegada dessa esquerda histórica
ao poder. Nesse sentido, Boito Jr. (2012) nos fornece elementos sobre o que considera a única via
possível para a política da esquerda durante os governos petistas: a íntima relação entre o
neodesenvolvimentismo e os movimentos populares. Afirma que o governo petista teria articulado
uma Frente Neodesenvolvimentista reunindo setores da burguesia interna vinculados ao capital
industrial produtivo, representados principalmente pela FIESP, setores sindicais como a CUT e a
Força Sindical, e movimentos sociais populares, em especial o MST. Ainda que o autor considere
41

MST 30 anos: ‘Estamos no canto do ringue’, entrevista de João Paulo Rodrigues ao Reporter Brasil,
11/02/2014. Disponível em:

200

que existiam divergências internas na composição dessa frente e uma série de contradições que
colocariam os movimentos popular e sindical em uma condição de desvantagem perante os setores
burgueses, para Boito Jr. esses três polos, em momentos críticos, se uniriam formando uma
blindagem em torno do governo petista com o objetivo de garantir sua continuidade e viabilidade,
opondo-se a um setor conservador, defensor das políticas em prol do capital financeiro internacional.
Foi assim em 2002 na eleição presidencial de Lula da Silva; em 2005, na crise política que
ficou conhecida como “Crise do Mensalão” e chegou a ameaçar a continuidade do governo
Lula; em 2006, na reeleição de Lula da Silva para a presidência da República, e novamente
em 2010 na campanha eleitoral vitoriosa de Dilma Rousseff. Em todos os momentos críticos
citados, a sobrevivência dos governos neodesenvolvimentistas esteve ameaçada e, em todos
eles, importantes associações patronais, centrais sindicais, movimentos camponeses,
movimentos populares por moradia bem como o eleitorado pobre e desorganizado apoiaram,
com manifestações dos mais variados tipos ou simplesmente com o seu voto, os governos e
as candidaturas Lula da Silva e Dilma Rousseff. Ao agirem assim, tais forças sociais, mesmo
que movidas por interesses distintos, evidenciaram fazer parte de um mesmo campo político.
(BOITO JR, 2012)

Apesar de questionarmos a existência de uma burguesia interna produtiva que entre em
conflito aberto e direto com uma fração burguesa financeira caracteristicamente estrangeira, a tese de
Boito Jr. nos fornece alguns elementos no que tange o quadro de composição entre setores populares
e setores burgueses via mediação do governo petista.
Já com o conceito de “lulismo”, André Singer (2012) afirma que uma característica central
dos governos Lula teria sido promover a redução da miséria e, até mesmo, a redução estrutural das
desigualdades sociais, sem entrar em conflito com o capital, mantendo uma base social popular com
tendências político ideológicas conservadoras, a recentemente denominada classe C. Segundo os
analistas próximos ao governo seria uma “nova” classe média ou, como preferimos, seria a expressão
de uma melhora relativa nas condições de vida das classes populares.
Singer afirma ainda que os governos Dilma não teriam sido capazes de manter uma relação
consideravelmente harmônica com os setores populares e burgueses em suas diferentes frações. Isso
teria se dado devido a mudanças no quadro internacional do capital, principalmente com o
desaquecimento do mercado de commodities, mas também devido às opções do governo, que
pretendia manter uma política industrialista com a redução dos juros, desonerações fiscais e
programas de desenvolvimento da infraestrutura produtiva. Isso teria feito com que setores da
burguesia mais ligados ao capital financeiro passassem a se opor ao governo. Nesse sentido, a
capacidade de conter as tensões sociais característica do lulismo teria se esgotado nos governos
Dilma.
Estas leituras, seja a do lulismo de Singer ou a do neodesenvolvimentismo de Boito Jr. e
tantos outros analistas, estão fundadas na crença de que caminhamos em uma estrada rumo ao
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desenvolvimento e que a realização do país como Nação nessa empreitada dependeria em grande
medida da capacidade de gestão dos governantes. Aqui está contida a ideia de que os BRICS seriam
as novas potências emergentes das periferias do sistema e a força interna estaria na constituição de
grandes empresas produtivas de capital nacional. Aqui congregou-se a promessa de que nos
realizaríamos como o “País do Futuro”. Acontece que, como vimos ao longo de todo esse capítulo, o
sistema do capital como um todo parece ter rifado o seu próprio futuro, enredando-se em bolhas
especulativas e projeções ficcionalizadas de valor que nunca conseguirão se concretizar no espaço
produtivo. Assim, estabelecem-se ondas cada vez mais curtas e localizadas de crescimento que, em
parte, não passam de promessas de realização de valor, estimuladas hoje por Estados falidos e
endividados.
Grandes montantes de capital são direcionados à preparação para realização de aparatos
produtivos, mobilizando governos, empresas e trabalhadores locais, para rapidamente se retirarem
para outro setor ou outra localidade que ofereça melhores condições de lucratividade. Esse é o caso
das promessas não realizadas do combo Copa/Olimpíadas que anunciavam investimentos
astronômicos no já falido “porto maravilha” no Rio de Janeiro. Um projeto em fase de construção
para revitalização do porto da cidade com o intuito de criar um espaço empresarial e turístico, e que
se converteu em uma gigantesca ruína. É esse também o caso do COMPERJ (Complexo
Petroquímico do Rio e Janeiro), um projeto de exploração de petróleo do pré-sal que nunca saiu da
fase de construção da infraestrutura, e que já se apresenta completamente falido. (LIMA, 2016)
Existem setores produzindo, e lucrando, no Brasil e no mundo, porém o sustentáculo deste
sistema dinâmico está em uma enorme projeção de si mesmo, um nível de fetichização sistêmica
talvez impensável para Marx no século XIX, mas que só reforça a genialidade de suas obras finais.
Como parte disso, um enorme rastro de destruição espraia-se sobre a natureza e enormes
contingentes populacionais se convertem em desempregados, favelados, encarcerados, imigrantes,
refugiados. A crise que hoje se abate sobre o país, em especial nos seus aspectos econômicos, é parte
indissociável dessa dinâmica e tem nos mostrado a inviabilidade do que conhecemos agora como a
“promessa neodesenvolvimentista”. Mal saiu do papel para as políticas governamentais, mal ganhou
nomes, formas e sujeitos, e já se encontra abatida pelo grande contingente de desempregados, pelas
falências, pelo endividamento de estados e municípios, e tudo o que a crise econômica tem
intensificado em um pais que nunca superou seus gigantescos índices de desigualdade social, apesar
de ter adentrado para o hall das grandes economias mundiais.
Teríamos, portanto, a tentativa de adesão a um projeto político que se apresentou como
alternativa aos falidos projetos anteriores. Esse processo gerou um constrangimento político, no qual
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o MST foi colocado no “canto do ringue”, como afirmou um de seus dirigentes nacionais em
entrevista recente. Sua principal bandeira tornou-se inviável devido a fatores históricos que estão
para além de seu controle como organização, ao mesmo tempo em que se apresentava um projeto
governamental da esquerda progressista em que seria possível realizar parte de suas demandas, nesse
caso, voltado aos assentamentos. Como buscamos expor ao longo deste trabalho, essas
transformações se deram enredadas em um longo processo histórico.
A mudança da base social, as transformações do avanço do capital no campo e a chegada do
PT no poder são determinações objetivas que levaram o movimento à adesão a esse “projeto nacional
de desenvolvimento”. É a partir dessas condições que caiu drasticamente o número de novas
ocupações e acampamentos, ao mesmo tempo em que a estrutura do movimento parece se voltar para
a política de créditos, parcerias e administração de cooperativas. É consolidada a possibilidade de
inclusão através desses mecanismos das famílias assentadas ainda não incluídas no mercado. A
crítica ao sistema parece ter se transformado em uma irremediável luta por inclusão social e
econômica.
A viabilização da agricultura familiar através desse modelo, isto é, a consolidação da reforma
agrária popular, seria, a bem da verdade, a possibilidade de uma inserção subordinada ao processo de
consolidação e modernização do capital no campo. Portanto, é necessário pensar qual a condição do
trabalhador rural e do pequeno produtor em meio a esse tipo de produção antes impensável,
característica do capitalismo em tempos de crise estrutural: utiliza pouquíssima mão de obra, é
altamente tecnificada e produz um irreversível rastro de destruição ambiental e humana.
Assim se constituem algumas experiências de cooperativas e parcerias que de fato
impulsionam a produção de determinada região. Porém, essa explícita minoria de assentamentos
viabilizados passa a funcionar como uma vitrine da reforma agrária popular, isto é, uma propaganda
difusora da ideologia de que esta seria possível em larga escala. Enquanto a enorme maioria dos
assentamentos amargam um prolongado abandono por parte das estruturas públicas, privadas e da
própria organização política. Porém, a ideia de que alguns assentamentos obtiveram conquistas
alimenta, ainda que temporariamente, a esperança nessa população de que um dia sua hora de
receber projetos e recursos irá chegar.
Durante a primeira década dos governos petistas chegou-se a declarar o objetivo de criar uma
“nova classe média no campo”, a classe C rural, por meio da potencialização dos assentamentos com
maior capacidade produtiva. Desenvolveu-se, ainda que em um curto período de tempo, projetos de
investimento nas cooperativas e agroindústrias que apresentavam maior capacidade de inserção
mercadológica, gerando um investimento seletivo. Assim, elevou-se a condição produtiva de uma
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parte mínima de assentados enquanto relegou-se a maior parte dos assentamentos a programas de
assistência social como o Bolsa Família.
Logo após sua indicação para ministra da agricultura no início do segundo mandato de Dilma
Roussef em 2015, Kátia Abreu, legítima representante dos interesses do agronegócio, declarou sua
intenção de ampliar a classe média no campo, rebatendo as criticas a sua indicação a partir da
afirmação de que “nem Jesus Cristo agradou todo mundo”. Segundo matéria do Estado de São Paulo:

A nova ministra afirmou, ainda, que dará "atenção total" aos produtores rurais, para que
saiam da subsistência e possam ir ao mercado. "Se temos hoje 5 milhões de produtores
rurais, apenas 750 mil estão na classe média rural brasileira. O foco do ministério é aumentar
a grande classe média rural, buscando produtores das classes D e E", disse.42

Essa intencionalidade durou entretanto pouquíssimo tempo devido à crise econômica
ampliada e a posterior crise política que levou ao impeachment de Dilma em 2016. Um a um os
players globais foram sendo abatidos e incorporados ao mercado internacional, seja por ataques
econômicos, seja pelas denúncias de envolvimento em casos de corrupção. Assim foi até o momento
com a Petrobrás, as grandes construtoras (OAS, Odebrecht, Camargo Corrêa, etc) e com a indústria
da carne. Estaria enterrado o sonho do “Brasil Potência”?
Paulo Arantes (2004) no artigo “Fratura Brasileira do Mundo” parte da constatação desse
imaginário desenvolvimentista contrapondo-o ao que identifica nas últimas décadas como um
processo mundial de formação de “periferias” nas grandes cidades do centro do capitalismo mundial,
enquanto se desenvolvem importantes elementos do capitalismo desenvolvido nos “antigos” países
periféricos. Ocorreria então um desaburguesamento da classe média e uma reproletarização da antiga
classe operária industrial no centro capitalista, “enterrando o mito embourgeoisement das camadas
trabalhadoras no capitalismo organizado ao longo do pós-guerra” (ARANTES, 2004:33)
Teríamos mundialmente - nas grandes cidades dos antigos centros e periferias do capital sociedades partidas em dois: “em que uma aflita maioria está espremida entre uma underclass sem
esperanças e uma classe superior que recusa quaisquer obrigações cívicas.” (idem) Com o
encolhimento das camadas intermediárias, teríamos esse fosso social entre uma enorme força de
trabalho degradada e descartada e operadores hipervalorizados, o que marcaria a formação de um
novo dualismo, uma nova espiral de subdesenvolvimento: a segunda periferização do mundo.
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“'Nem Jesus Cristo agradou todo mundo', diz Kátia Abreu sobre críticas.” Estado de S. Paulo,
01/01/2015.
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Mediante esse quadro, os governos das periferias passariam a “exportar” modelos de gestão de uma
sociedade cindida com altos níveis de segregação social. Esses modelos, mais facilmente
reproduzidos por sociedades fraturadas de nascença, seriam marcados por uma violência brutal em
políticas de “tolerância zero” mescladas com os empreendimentos da “cidade-empresa”, em um jogo
dinâmico de linha tênue entre o legal e o ilegal:

Num país de dualização originária, o próprio Presidente da República pode anunciar
impunemente que muitos milhões de seus compatriotas de baixa ou nula empregabilidade
serão devidamente rifados pela reengenharia social em curso, sendo além do mais saudado
pelo distinto público pela audácia da isenção sociológica com que lida com os fatos da vida
nacional. (ARANTES, 2004:49)

Os processos barbáricos de desagregação social convivendo lado a lado com polos
avançadíssimos do capital passaram a compor a tônica dessa época. Assim, o Brasil se realiza de fato
como o “país do futuro”, pois somos uma espécie de vanguarda na gestão de uma crise generalizada
e irreversível das formas de sociabilidade que nos restam. Essa seria, segundo Arantes, a tendência à
“brasilianização do mundo”. E o Partido dos Trabalhadores, com seu projeto de conciliação e
contenção das lutas sociais, se manteve por mais de uma década como bom gestor dessa barbárie em
curso. E aqui cumpriu papel fundamental os movimentos sociais históricos, os quais passaram de
exímios organizadores das massas a exímios controladores das massas.
Suas consequências trazem consigo a marca do fracasso das tentativas de superação do
sistema do capital, o que se abate tanto sobre as históricas quanto as jovens organizações que lutaram
e lutam pelos direitos sociais e políticos. Pinassi (2009) afirma que o governo Lula teria sido notável
por combinar o PAC aos programas sociais, agradando “a Deus e ao diabo”, e criando uma ilusão de
mudanças ao mesmo tempo em que promovia a manutenção de uma enorme desigualdade social.
O lulismo atende democraticamente às necessidades do capital em sua crise estrutural e,
democraticamente, desmonta cada uma das conquistas históricas da classe trabalhadora. Suas
políticas sociais têm caráter efêmero e assistencialista aos desempregados que ele ajuda a
criar. No comando do Estado, o lulismo é o vetor político da vez a oferecer tanto os alicerces
propícios à criação das carências formadoras de seu próprio público quanto os placebos
requeridos para sua reprodução. (PINASSI, 2009: 07)

Chegamos à característica desses novos governos que confluíram em torno do projeto
neodesenvolvimentista: sua capacidade de contenção das lutas sociais e de suas principais
organizações convertendo-as em gestores da miséria.
A chegada desta “esquerda progressista” ao controle político nacional alterou perversamente
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a dinâmica da relação Estado/movimentos sociais, que passou a ser marcada por uma política de
controle administrado da luta de classes. As lutas abertamente antigovernistas e antiburguesas,
marcadas por grandes marchas, greves e ocupações das décadas de 1980 e 1990, aos poucos tem sido
substituídas por negociações e acordos tácitos no interior dos aparelhos estatais, pela inserção de
militantes como funcionários de órgãos públicos e como assessores políticos da esquerda
progressista, bem como pela constituição de projetos sociais de políticas públicas compensatórias e
intermitentes que se viabilizam via parcerias entre Estado, movimentos e iniciativa privada.
O MST passou a se colocar como gestor da tragédia social contra a qual lutou durante
décadas. Nesse sentido, não é uma simples perda de combatividade ou recusa à crítica, mas uma
adesão consciente à política conservadora de associação direta ou indireta da pequena produção rural
com o grande capital no campo, bem como articulações com governo e capital financeiro visando
linhas de crédito e acordos de compra e venda da produção dos assentamentos, que passam então a
estar centrados na mesma lógica do lucro capitalista que um dia o movimento combateu, muito
embora a justificação de todo o processo venha devidamente embalada na autocomplacente
produção agroecológica.
Porém, como vimos nos capítulos anteriores, há um processo estrutural em curso, que
colocou em cheque a continuidade das principais organizações da esquerda socialista dos anos 1970
e 1980. O desenvolvimento no campo e o antiimperialismo marcam uma postura de fins da década
de 1990 que resultou na tentativa de composição do MST com o projeto petista para o Brasil, do qual
a

base

assentada

seria

protagonista

e

beneficiária.

Como

vimos

anteriormente,

o

neodesenvolvimentismo e sua correlata frente neodesenvolvimentista passaram a ser defendidos
publicamente por alguns dos principais dirigentes do MST, João Pedro Stédile e João Paulo
Rodrigues. A aproximação do MST com os governos Lula/Dilma levou à tentativa de
desenvolvimento de alguns assentamentos, o que em algum momento elaborou-se como a
possibilidade de constituição de uma nova classe média no campo.
O MST e sua militância se converteram em alguma medida em agentes de mapeamento da
pobreza no campo e os conflitos que carrega, fornecendo dados para que politicas de compensação e
controle possam ser aplicadas via Estado. O movimento se converteu assim em um realizador do que
Arantes denomina “cidadania cadastrada”, um caminho de gestão que visa essencialmente garantir o
controle dos pobres do campo.
Essa gestão se consolidou a partir de uma combinação entre formas de controle da classe
trabalhadora organizada via negociação de bolsas e precários projetos sociais com os movimentos
organizados, e mecanismos violentos de pacificação dos trabalhadores que sofrem com as agruras da
ausência de uma política social consistente. Em síntese, Paulo Arantes descreve o que seria esse
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estado de exceção permanente, combinando violência e demagogia social, que parte considerável da
população pobre brasileira experimenta cotidianamente nas periferias dos grandes centros urbanos:
Numa frase, não se trata mais de “vencer batalhas, mas de pacificar populações”
(BACEVICH), por meio de boa “governança”, “desenvolvimento econômico”, “segurança
pública”, - enfim, todo pacote em que se entrelaça hoje welfare e warfare. O soldado
protagonista de uma intervenção social armada, além de exercer o papel de trabalhador
social, precisa atuar igualmente como planejador urbano, antropólogo e psicólogo, e,
inevitavelmente, como um “policial” (…). O nome do pacote, como sugerido, é governo, ou
um conjunto de técnicas cujo objetivo é a segurança (em todo seu espectro) e o alvo, uma
população (mal) assentada num território, cuja matriz de percepção por analogia é um
ambiente urbano saturado de conflitos.” (ARANTES, 2014)

Há, contudo, um quadro crescente de instabilidade, o que vem sendo apontado como Menegat
como o possível fim da gestão da barbárie, isto é, uma crise desses mecanismos de contenção social
promovidos pelos governos de conciliação de classes. Essa crise viria se expressando desde as
manifestações de junho de 2013, passando pelo impeachment de Dilma Roussef em 2016 e
desembocando na atual crise do partido dos trabalhadores. Seria o esgotamento da “pax social”?
(ARANTES, 2015)
Arantes menciona, na apresentação de “O Ornitorrinco” de Chico de Oliveira, que o sistema
do capital é eficiente em alimentar contraditoriamente, no seio das esquerdas, alguma saudade do
subdesenvolvimento e de suas lutas, justificadas em retrospecto. Seria a saga da resistência em um
“tempo de expectativas rebaixadas”. Seria esse, entretanto, o único caminho que poderíamos ter
trilhado ao longo das experiências de luta da sociedade brasileira das últimas décadas? Teria sido
possível alterar o rumo dos acontecimentos e impedir o processo de integração a ordem? Seria
possível a resistência à conversão de lutadores anticapitalistas em gestores da barbárie? Ou seria esta
uma consequência histórica inevitável, que abocanhou os movimentos sociais e sindicais da América
Latina?
Refletimos sobre essas questões no próximo capítulo, onde trabalhamos os processo de
radicalização das lutas no interior do MST nos fins dos anos 1990. Esses processos produziram uma
importante cisão interna na organização, que se expressou em uma série de disputas que se
desenrolaram ao longo dos anos 2000. Por meio de referencias bibliográficas, mas principalmente
através de entrevistas com militantes do movimento que vivenciaram parte dessas disputas,
resgatamos esses elementos para problematizar essas questões.

207

Capítulo 4
As radicalidades do MST: a luta urbana e os limites da
estratégia socialista
Ao longo da tese mencionamos algumas vezes a existência de divergências e diferentes
posições no interior do MST. Focamos, até o momento, no que denominamos “linha hegemônica”,
isto é, as concepções e práticas que predominaram no movimento durante sua trajetória. Entretanto,
apesar das já citadas determinações estruturais, também houve a influência concreta de indivíduos e
agrupamentos que, através de uma infinidade de ações e decisões, influenciaram nos rumos da
organização. Ao longo de seu percurso estiveram presentes divergências e conflitos, ainda que não
possamos afirmar que houvessem distintos projetos em disputa. A partir de incursão analítica e
experiência pessoal na construção da organização, identificamos dois grandes momentos em que
importantes divergências se expressaram: a incursão urbana do MST em fins dos anos 1990 e as lutas
das mulheres em meados de 2000. O foco, neste capítulo, é tratar da primeira experiência e vale aqui
algumas palavras para explicar o sentido desse movimento analítico nesta tese.
Por mais que tenhamos levantado até o momento um conjunto de elementos que buscam
pensar as transformações do MST – de movimento de luta social a gestor da ordem capitalista –
como um processo para além de opções de determinados dirigentes, não podemos ignorar que
existiram disputas internas e que determinada concepção política, elaborado por determinados
personagens, prevaleceu sobre outras. Poderíamos ainda questionar o porquê de certa linha conseguir
se consolidar e levar à trajetória trilhada pela organização tornando-a tal qual é hoje. Talvez as
posições que prevaleceram correspondessem melhor ou de forma mais harmônica às determinações
que a realidade impunha. Talvez tal predomínio seja fruto de circunstâncias em alguma medida
aleatórias e conjunturais. Podemos também levantar a hipótese de que, caso o movimento tivesse
trilhado outros rumos propostos, seriam outras as suas atuais configurações.
Teriam sido estas “outras” propostas, as derrotadas ao longo dessa trajetória, “potencialidades
perdidas” de crítica social? Caso se realizassem e perdurassem, teriam evitado a acomodação à
ordem do MST como agente do capital organizador dos trabalhadores pobres do campo, tal como se
apresenta hoje?
Não pretendemos responder a essas perguntas, já que tal exercício nos levaria apenas a
conjecturas. Porém, consideramos relevante pensar quais eram esses outros rumos propostos e como
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eles foram vivenciados no interior do MST no decorrer de sua história. Vale dizer que se
apresentaram predominantemente como experiências concretas de luta que conformaram distintos
militantes no interior da organização. Os acirramentos internos levaram a uma série de expurgos de
militantes durante anos 2000, culminando na saída de 51 militantes em novembro de 201143.
Essas experiências chamam a atenção por serem críticas aos rumos hegemônicos do MST pós
governos Lula, e também divergentes de sua forma ainda incipiente em fim dos anos 1990. Seriam
mais “radicais”, a nosso ver, do que aquelas que prevaleceram na direção da organização.
Ao longo deste capítulo, o objetivo é demonstrar o que concebemos como “radical” ou
“radicalismo”. Adianta-se que referimos certas táticas de luta em determinadas conjunturas que
caracterizam uma pretensão estratégica que carregava consigo a perspectiva de uma construção
revolucionária, segundo o termo usado por alguns dos militantes que encamparam críticas à direção
nacional do MST.
Essa relação entre tática e estratégia radical é algo que pretendemos debater ao longo do
texto. Uma tática radical poderia subverter uma estratégia reformista? A estratégia radical
impulsionaria os militantes a táticas radicais? É possível falar em estratégia radical após a derrocada
do socialismo real como modernização retardatária e a ausência de novos projetos ou indicações de
projetos para uma transformação radical? É viável, nesse contexto, falar até mesmo em
“radicalidade” da ação?
Essas experiências que trataremos neste capítulo trazem questões que iam além da
organização do trabalhador rural expropriado na luta pela Reforma Agrária, abordando outros
elementos reivindicatórios e outros sujeitos em luta. Paradoxalmente, foram experiências atreladas e,
até certo momento, orgânicas ou indissociáveis da experiência de luta dos sem-terra e da própria
estrutura organizativa do MST. A necessidade de descrever esse radicalismo é acompanhada,
consequentemente, pela compreensão de quais seriam os limites dessas “experiências radicais”.
Nesse sentido, adiantando um pouco onde pretendemos chegar, tratamos nos capítulos
precedentes da trajetória hegemônica do MST, considerando-o como um todo unitário. Achamos
importante analisar o que nos pareceu ser o ponto mais avançado da crítica social expressa nas lutas
travadas pelo MST no decorrer de sua história. Essas experiências foram derrotadas, o que as levou a
um certo ostracismo histórico, na medida em que há poucos materiais de registro e análise sobre
esses eventos. Este capítulo busca abordar o conteúdo desses radicalismos e os limites históricos
conjunturais e estruturais que enfrentaram.
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Ainda que o número de militantes não seja grande, sua saída é significativa porque estes lideraram grande parte das
principais ações do movimento nos anos 1990 e parte dos 2000 em alguns estados do país, em especial São Paulo e Rio
Grande do Sul. Portanto, representam um importante período da história do movimento.
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Por esse motivo, realizamos entrevistas com militantes que participaram ativamente da
experiência analisada: a luta urbana do MST em fins dos anos 1990 e início dos anos 2000, que deu
origem, dentre outras experiências, ao Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto, o MTST. Buscamos
reconstituir alguns elementos dessa trajetória, procurando compreender o que diferencia essa
experiência da posição hegemônica no MST ao longo dos anos 2000. A questão de fundo é: o que é,
ou o que era, travar uma luta radical? Qual sua diferença em relação às posições contrárias a essas
práticas no interior do movimento? O que resultou dessa radicalidade44?
Nesse sentido, aprofundando um pouco mais, nos perguntamos o que significa organizar,
com táticas radicais, uma massa potencialmente explosiva com o intuito estratégico de fazer uma
revolução da periferia do capital em fins dos anos 1990? E seria mesmo isso? A estratégia da
Reforma Agrária teria sido substituída por uma “estratégia revolucionária”? Ou a via institucional
seria contestada pela defesa da via insurrecional? Para responder, ou ao menos problematizar, essas
questões refletimos sobre o que significa lutar pela revolução após a derrocada da experiência
soviética ou mesmo após a crise das experiências insurrecionais latinoamericanas como as de Cuba,
Nicarágua e El Salvador. A derrocada das experiências socialistas que se consolidaram foram, afinal,
mais um momento do processo histórico que até agora descrevemos: uma forma de manifestação da
crise periférica da modernização. Soma-se a isso o fato de que, como veremos, a passagem da uma
luta ampliada da classe trabalhadora do campo e da cidade para além da Reforma Agrária não
desembocava diretamente em uma defesa aberta de revolução.
As experiências militantes que resgatamos aqui traziam consigo um ideal de processos que já
haviam em grande medida sido derrotados em âmbito mundial, mas que se reapresentavam como
alternativa de crítica e resistência ao capital e ao Estado. Isso significa que a experiência que
trazemos à tona não é essencialmente negativa ou positiva por si só, mas expressa uma
multiplicidade de questões que envolviam um passado de derrotas, um presente de lutas
contundentes e uma expectativa de resistência que pudessem ultrapassar os limites da organização e
mesmo do sistema capitalista.
Consideramos necessário resguardar a identidade dos entrevistados, mas vale dizer que todos
têm origens urbanas e entraram no MST em meados dos anos de 1990. Alguns seguiram no MTST
após sua autonomização do MST no início dos anos 2000. Outros desligaram-se do Movimento SemTeto e retornaram ao MST com os elementos da luta urbana. Todos eram residentes do estado de São
Paulo, mas atuaram como militantes em várias regiões do país. O foco das entrevistas é a atuação
urbana no estado de São Paulo, onde essas lutas surgiram e mais se desenvolveram, ainda que
44

Os possíveis “resultados” ou “continuidades” dessa radicalidade são tratados na conclusão da tese.
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mencionemos algumas experiências em outras regiões do país. São quatro homens e uma mulher,
considerando que nesse período a composição da militância que dirigia os movimentos era
majoritariamente masculina, principalmente nos espaços que demandavam maior enfrentamento,
como no caso da luta urbana. Esses militantes foram por proximidade e possibilidade de constituição
da narrativa a que eu, a pesquisadora, tive acesso. As entrevistas foram realizadas ao longo da
produção da tese. Para tal, nos deslocamos até o local de moradia desses militantes, dos quais, alguns
vivem em assentamentos rurais, e outros, em grandes conglomerados urbanos.
Para além do contato pessoal, consideramos explícita a importância da atuação desses
militantes no processo de incursão urbana do MST. Participaram das principais elaborações e
práticas para sua construção, assumindo em vários momentos postos de direção em diferentes áreas
de atuação, tanto no MST quanto no MTST. Todos têm em comum o fato de terem atuado na “frente
de massas” – setor responsável pela realização do trabalho de base para arregimentar pessoas para as
ocupações, pela realização das ocupações em si e pela organização dos acampamentos. Além do fato
de terem sido importantes protagonistas, são também militantes que até hoje refletem criticamente
sobre o que viveram. Por tais motivos, os procuramos com o intuito de reconstituir essa trajetória.
Atualmente, todos se afastaram por distintos motivos dessas organizações e carregam consigo uma
grande riqueza de elementos descritivos e críticos de sua própria experiência.
Utilizamos o método de entrevista a partir do relato de história oral, no qual os entrevistados
contaram sua experiência de vida, tratando centralmente de sua história de militância. Optamos por
resguardar a totalidade dos relatos inserindo aqui apenas as transcrições dos trechos que são objeto
de análise neste capítulo. Porém, trazemos elementos das entrevistas tanto nas citações diretas quanto
na narração indireta dessa história. Primeiramente, optamos por descrever os eventos, conjugando-os
com algumas considerações analíticas para, ao fim, trazer uma reflexão sobre seu sentido histórico.
Todos os entrevistados autorizaram a utilização do material nesta tese, mas nos cabe a
responsabilidade por essa linha expositiva e seu sentido, o que acaba se delineando a partir do
processo de edição. Neste procuramos, ao máximo, respeitar as informações e posições de cada um
desses militantes, explicitando os diferentes pontos de vista e posturas políticas sobre os fatos
relatados.
a) A radicalidade do MST e as periferias urbanas em fins dos anos 1990: “A necessidade faz o
artista”
As disputas no interior do MST foram se constituindo desde fins dos anos 1990, mas se
delinearam ao longo do tempo e se manifestaram mais abertamente apenas em meados dos anos
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2000, após a chegada do PT no governo federal. Dessa maneira, deslocamos a reflexão para os anos
anteriores ao conflito, em especial de 1996 a 2001.
Nesse período, havia uma relativa unidade no interior do Movimento. A oposição aos
governos neoliberais de FHC (1995-1998; 1999-2002) era um dos elementos que impunham certa
necessidade de coesão interna para que esse movimento social continuasse vivo e atuante. A luta pela
Reforma Agrária continha dois momentos que se apresentavam como complementares: a luta
institucional, voltada à disputa eleitoral e por políticas públicas, como tentativa de se inserir no
Estado; e a luta de massas, como força social de perspectiva insurrecional. Essas duas formas de luta
não eram vistas como contraditórias, mas como diferentes momentos que compunham a luta pela
Reforma Agrária e, ainda que com alto grau de abstração, a luta pelo socialismo.
A combinação da disputa institucional com a atuação de massas se dava de forma dinâmica a
partir das ações do Movimento. A distribuição de terras só seria possível através da conquista de
políticas públicas. Contudo, estas só seriam conquistadas, considerando-se que havia um governo da
máquina pública por setores da direita, através da pressão social de massas. Essa luta social ampla
com táticas radicais tensionaria o Estado para a realização de reformas estruturais, ao mesmo tempo
em que se constituiriam as condições para uma via insurrecional que levaria à superação do sistema
capitalista. Essa unidade interna também se manifestaria na relação entre acampamentos e
assentamentos, ou acampados e assentados. Ambos esses elementos se manifestavam de forma
integrada no interior da organização e nos processos de luta. Um não vivia sem o outro, ambos eram
condição e sentido de existência da organização45.
Como veremos, aos poucos essa unidade interna vai se transformando em cisão. Após a
primeira eleição de Lula, as perspectivas institucionais se fortalecem em demasiado a partir da noção
de que agora o MST não enfrentava mais um governo inimigo, mas havia ali um governo em disputa,
portanto, um potencial aliado para a realização da Reforma Agrária. Assim, os defensores de uma
maior dedicação à disputa institucional consolidaram uma oposição aos considerados “radicais”
defensores das ações com intuito insurrecional. Os assentamentos/assentados passam a ter um papel
central e exclusivo na organização, enquanto a “frente de massas” é praticamente desativada ao
longo dos anos 2000, não se realizando novas ocupações e relegando-se a um lugar secundário a luta
dos acampamentos que restam.
Esse processo se iniciou nos primeiros anos do século XXI, cujas primeiras manifestações
explícitas se deram no primeiro mandato de Lula (2003-06). Por isso, buscamos explanar os
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Essa relação fica explicita em diversos relatos e documentos do MST nesse período. Uma
entrevista, já citada, de Joao Pedro Stédile a Bernardo Mançano Fernandes expressa essa relação intima
entre a Frente de Massas e a organização dos assentamentos. Ver: Stédile & Fernandes, 2000.

212

momentos de constituição de seus fundamentos, de 1996 a 2001, considerando que, nesse período,
ainda havia uma confluência de posições no interior da organização, tensionada pela década
neoliberal. Trazemos agora alguns elementos conjunturais, de acordo com a interpretação dos
entrevistados e sua visão do contexto em que vivenciaram suas primeiras incursões no Movimento
Sem-Terra.
Desde o surgimento do MST, no início dos anos de 1980, seu principal método de luta foi a
ocupação de terras, o que não se modificou até meados do primeiro governo do PT. No primeiro
mandato de FHC (1995-98), a postura do governo se delineava no sentido de buscar uma “resolução
dos conflitos”. Isto é, em locais de grande enfrentamento, o governo respondia com a realização de
assentamentos das famílias a fim de amenizar o conflito social. Mas essa política de contenção teria,
paradoxalmente, colaborado para a massificação da luta pela terra. Na medida em que se realizavam
os assentamentos, mais pessoas se juntavam à luta, pois a esperança da conquista da terra se
fortalecia:
O primeiro governo do FHC não reprime muito o MST. Há uma repressão de outros órgãos,
mas ele usa uma tática de “resolver conflitos”. Tem um conflito muito intenso, ele fazia um
assentamento. Resolvia o conflito, apaziguava o conflito. O problema é que essa tática
também animava os pobres. “Ôpa, saiu um assentamento ali, vai sair mais”. Era o chamado
“bolo da vovó”, porque crescia que nem bolo. O negócio batia na gente. Saía um
assentamento, o negócio crescia, ficava maior e tal. (Entrevistado A)

O afluxo de um grande contingente para as fileiras do MST ocorria também devido à crise
econômica que começava a se expressar nos altos índices de desemprego, no aumento da
precariedade de vida dos centros urbanos, marcada pela pobreza e a violência das periferias e favelas
que continuavam a se agigantar de forma incontrolável.
Segundo o relato dos entrevistados quanto à conjuntura à época, essa massificação do
Movimento e a proliferação das ocupações levariam o governo a mudar de tática, ampliando a
repressão. A postura em nível federal se conjugava com as ações de combate ao MST dos governos
locais, do judiciário e dos fazendeiros latifundiários. Nesse período foi reativada a União
Democrática Ruralista (UDR), força repressiva de caráter privado, semelhante a milícias rurais, que
se utilizava da ação violenta de “jagunços”, com a intenção de acabar com as ocupações de terra. A
UDR foi criada em 1983, deixou de existir por alguns anos e se rearticulou no governo FHC na
região do Pontal do Paranapanema, interior do estado de São Paulo. (FERNANDES, 1996)
Para garantir a continuidade das ocupações o Movimento se fortalece internamente e prepara
a militância e os acampamentos para um cenário de conflito social. A formação dos militantes tem
um papel central nesse propósito:
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- É, aqui em São Paulo foi fundamental. Quando a gente consolida essa militância dentro do
Movimento Sem-Terra, a gente constrói aqui um espaço de formação, que vai mais ou menos
nessa linha de formar para a guerra, para o enfrentamento.
- Isso dentro dos assentamentos?
- Dentro dos assentamentos e dos acampamentos. O acampamento naquele tempo era de fato
como se fosse um curso de formação permanente porque você tinha uma distribuição de
tarefas, os núcleos, e os núcleos se reuniam, funcionavam, tinha o horário de estudo, e tinha
o horário de estudo da militância. Então a gente sentava lá, rodas de estudo e debate sobre
determinados textos, livros. (Entrevistado B)

A concepção de formação que se desenvolveu no MST articulava diversos processos
coletivos. Havia desde cursos estruturados em centros de formação, em várias regiões do país, para
os quais os militantes se deslocavam e lá residiam por semanas ou mesmo meses, até rodas de leitura
e estudo no interior de cada ocupação. Também as assembleias eram consideradas espaços
formativos, na medida em que nelas se desenvolvia o processo de organização coletiva. A prática em
si da realização coletiva de uma ocupação, de vivenciá-la e organizá-la, produzia um processo
formativo intenso nos acampamentos.
A formação que eu acho importantíssima - que a origem da palavra formação diz que é,
invertendo a palavra, "a ação forma" - é a formação a partir da ação. A gente brincava que o
cara descobre pra que serve a polícia, pra que serve o juiz. No dia seguinte descobria tudo
isso, pra que serve a polícia e o juiz. Porque vem a polícia, tem a liminar de despejo e tal.
Essa formação, desnuda, desvenda o olho do cara. (Entrevistado A)

Por isso, a organização do espaço e da sociabilidade após a ocupação eram desenvolvidas a
partir de uma forma relativamente horizontal, com a nucleação das famílias e a escolha de
representantes de núcleo. A despeito da participação das pessoas nos setores, continuam ocorrendo
reuniões de uma militância restrita nas quais se decide sobre o destino da ocupação. Não só antes,
mas durante o acampamento, existe essa separação entre a organização coletiva dos acampados e os
processos de decisão tomados pelos dirigentes do Movimento, inclusive no sentido de manter o
respeito a uma certa hierarquia entre os dirigentes regionais, estaduais e nacionais.
Por isso que estou dizendo que é mais ou menos horizontal, porque continua tendo um
espaço da militância que senta separado e discute os rumos daquela ocupação. Passamos
rapidamente por isso. Mas as pessoas são muito novas e não sabem com quem tá
conversando. Então você preserva o espaço da militância. Quem dirige de fato a ocupação é
a militância. Na verdade, em cada ocupação tem dois, três militantes que dirigem ela. São os
dirigentes daquela ocupação. Quando eu fui, acabei sendo direção da ocupação porque eu
tinha uma formação antes. Mas isso não é normal. (Entrevistado A)

Ao dizer que “não é normal”, esse militante se refere ao fato de que levaria um certo tempo
de atuação na organização para que alguém se tornasse dirigente de uma ocupação. Como veremos,
todos os militantes entrevistados possuíam alguma experiência prévia de atuação política, o que
resultou em sua inserção relativamente rápida nos espaços diretivos do MST.
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Alguma centralização é considerada necessária no sentido de garantia de realização e
continuidade das ocupações, lembrando que o aparato repressivo se encontrava bem organizado e a
todo vapor. Entretanto, apesar da relativa centralidade na direção das ocupações, o objetivo da
organização era formar uma quantidade cada vez maior de militantes no sentido de que mais pessoas
fossem capazes de participar dos espaços restritos de decisão. E muito trabalho foi empenhado para
esse fim, baseando-se na ideia de que a ampliação de uma militância disciplinada e com capacidade
reflexiva crítica seria uma das táticas de fortalecimento interno do Movimento.
Além da formação política da militância, a tática da “resistência” se fortaleceu na
organização, isto é, a ideia de que a repressão não poderia levar à desorganização dos acampados,
que persistiriam realizando novas ocupações após os despejos. Até que, por fim, conquistassem as
áreas em disputa. Assim se expressou no lema “ocupar, resistir e produzir”.
Quanto ao resistir, em meados dos anos 90, você tem áreas que foram despejadas 29 vezes
pra virar assentamento. Se você pegar São Bento do Pontal, se não me engano foi despejada
29 vezes. Tem uma ocupação em que eu morei em 1996, que foi despejada 8 vezes em 6
meses. Então foi mais de um despejo por mês. E as famílias fizeram oito ocupações. E
depois virou um assentamento, (...). Então a ideia da resistência não é uma ideia só de resistir
ao despejo, tornar mais difícil o despejo. A gente fez muito isso no passado, em alguns casos
fizemos a tropa de choque voltar. Isso é muito raro, mas fizemos isso algumas vezes com
todos os artifícios e as articulações e por aí vai. Mas a ideia de resistir é mais no sentido de
não se desorganizar depois do despejo. Nos despejou aqui e a gente vai ocupar... Em alguns
casos, antes do despejo, na véspera do despejo, fazíamos outra ocupação em outra área, em
regiões que tinham muitas fazendas. Então a gente saía do despejo fazendo outra ocupação.
Normalmente a gente fazia isso. Então, mais do que resistir ao despejo, é não se deixar
desorganizar por ser despejado. (Entrevistado A)

Segundo este militante, no governo FHC, a conquista do assentamento demorava cerca de
quatro anos. O desafio era manter o grupo de famílias unido e com disposição de realizar ocupações
em diversas áreas. Por isso, era importante a formação política, mas também a criação de uma
identidade coletiva que se iniciava pela escolha do nome do acampamento.
Uma outra tática de resistência que foi utilizada para manutenção das disputas foi a ocupação
em beira de estrada. Essa tática, utilizada desde 1995, promovia um recuo da ocupação ao mesmo
tempo em que proporcionava maior visibilidade às lutas. Durante o segundo governo FHC, foi
decretada a lei anti-invasão com o objetivo explícito de coibir as ações do MST. Segundo essa lei,
toda terra ocupada não poderia ser vistoriada com a intenção de desapropriação por dois anos após a
ocupação. Assim, as ocupações em beira de estrada, que já existiam como recuo temporário,
passaram a ser mais frequentes e a ocorrer nacionalmente. Apesar da precariedade estrutural e da
dificuldade em manter as famílias acampadas, esse tipo de ocupação tem ampla visibilidade na
sociedade, demonstrando de alguma maneira a força do movimento nas estradas e rodovias de todo o
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país e coibindo ações de repressão.
Nós usamos uma tática por um tempo que era ocupação de beira de estrada, quando o
conflito ficou muito intenso. Na região de Itapetininga, por exemplo, ficamos seis meses com
um acampamento na beira da estrada e para manter a esperança das pessoas... Porque
imagine você ficar em beira de estrada... E isso foi nacional. Nacionalmente ocupações em
beira de estrada. Tinha um efeito pra fora, desgastante pro governo, um monte de gente
morando em beira de estrada pra quem via de fora quando saía na imprensa. (Entrevistado A)

Com a continuidade das ocupações, o conflito agrário se acirrava. Um marco desse período
foi o Massacre de Corumbiara, em Rondônia, no ano de 1995, no qual um conflito entre policiais e
sem-terra, em uma ocupação, levou à morte de dez pessoas, inclusive uma criança de nove anos de
idade.
Outras duas respostas de ação tática, para além das ocupações, foram elaboradas pela
organização, nesse período, a fim de resistir ao forte aparato repressivo que se rearticulava: as
marchas do campo para a cidade e as ocupações de prédios públicos governamentais. Muitas vezes
essas duas táticas ocorriam de forma combinada: ao fim da marcha, se ocupava alguma instituição do
governo. Em uma dessas marchas, no estado do Pará, houve uma ofensiva policial com grande
violência, em 17 de abril de 1996. Esse conflito ficou conhecido como o Massacre de Eldorado dos
Carajás, no qual dezenove trabalhadores sem-terra foram assassinados pela polícia.
E o Movimento usa uma segunda tática 46. A partir de 1995, 96 se usa muito isso: as marchas
para as cidades. Eu me lembro que em 1996 nós marchamos. O Movimento orientou a fazer
marcha para todas as capitais. Então todos os estados fizeram marchas para as capitais. O
Massacre de Eldorado dos Carajás era exatamente um grupo que estava marchando pra uma
cidade grande, não me lembro o nome da cidade. Eles demoraram mais a chegar e foram
massacrados. Nós já havíamos chegado. Nós fizemos duas marchas naquela época.
Marchamos de Sorocaba a São Paulo e de Campinas a São Paulo. Eu participei na marcha de
Sorocaba. E, chegando lá, ocupamos o INCRA por quatro dias. E lá negociamos vários
projetos e tal. Na época o pessoal do Pontal conseguiu comprar 50 tratores, implemento
agrícola. Então a partir de 1995, 96 o Movimento usa uma segunda forma de luta forte: as
marchas pras cidades. O que acaba culminando com a Marcha de 97. (Entrevistado A)

Com o massacre sendo noticiado em todos os telejornais, o MST passa a ser conhecido
nacional e mesmo internacionalmente. Criam-se comitês de solidariedade à luta dos sem-terra em
vários países do mundo. As ações institucionais de combate ao Movimento acabam por fortalecê-lo,
atraindo militantes de diversas organizações e regiões, do campo e da cidade, para a luta pela
Reforma Agrária. É justamente nesse período, nos anos de 1995 e 1996, que os militantes
entrevistados nessa pesquisa se aproximaram do MST.
Um ano após a chacina, em 1997, o Movimento articulou uma grande marcha, conhecida
como marcha dos 100 mil. Os sem-terra saíram de vários pontos do país, de diversos estados,
46

A primeira tática citada pelo entrevistado é a ocupação de terras.
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chegando a Brasília com um contingente de 100 mil pessoas, em 17 de abril, aniversário de um ano
do massacre de Eldorado dos Carajás, com o objetivo de denunciar a violência do Estado e exigir a
realização da Reforma Agrária. Essa grande marcha foi uma demonstração de força que consolidou e
ampliou ainda mais o apoio ao Movimento 47, bem como o contingente de pessoas que o procuravam
para lutar por terra.
O massacre de Eldorado dos Carajás e o massacre de Corumbiara foi como se alguém
acendesse o estopim da dinamite. Então você ia fazer mobilização, ia assentado, acampado
no meio, o pau quebrava... Então o governo Fernando Henrique foi derrotado, no primeiro
governo dele em 1997. Por exemplo, o cara vai para a França, vai andar o mundo todo com
aquela pose dele, ele chega na França, os caras despejam um caminhão de terra no aeroporto
por onde ele ia passar. Então o Movimento em 97 explode, se criam comitês de solidariedade
ao Movimento em 76 países. É uma explosão total, o Movimento internamente, no Brasil, se
torna a principal referência de luta e com isso vem um conjunto de conquistas também.
Então acabamos garantindo algumas conquistas, foi o momento que a gente teve mais
conquistas, são 600 mil famílias assentadas nesse período do FHC, nesses enfrentamentos.
Então o Movimento está radicalizado e cria uma situação adversa para o governo a partir da
contradição das disputas intercapitalistas por causa do massacre, né. Foi uma burrice, se eles
pensassem mais acredito que eles iriam agir como agem hoje... Expandiu o Movimento.
(Entrevistado B)

Todo o processo de organização do MST se deu pela necessidade de responder a um forte
aparato repressivo. E é nesse sentido que as táticas se radicalizaram, no sentido de realizarem
enfrentamentos diretos com o Estado e o capital no campo. Alguns militantes entrevistados
levantaram a importância de se reconhecer esse processo mais como fruto da conjuntura do que
como projeto político previamente deliberado pela direção do Movimento ou por algum grupo
militante. Não é um radicalismo que parte de um projeto político revolucionário bem elaborado
previamente, mas, sim, o fruto de uma necessidade, para que a organização continuasse a existir. Nos
anos subsequentes, entretanto, parte dos militantes começaram a refletir e elaborar o que essa prática
radical possibilitava como projeto de ação política. Vale lembrar que, nesse período inicial, estavam
presentes, como referências da esquerda, as revoluções socialistas, como é o caso da Revolução
Chinesa:
As ideias iam surgindo a partir da necessidade. Você tinha uma conjuntura de extrema
repressão, ressurgimento da UDR. Em São Paulo, a região de maior conflito nosso era o
Pontal do Paranapanema. Fica em um bico do Mato Grosso, do Paraná e de São Paulo. Então
os fazendeiros tinham uma milícia que vinha de avião, servia ao sul do Mato Grosso, ao
noroeste do Paraná e a São Paulo. Servia à toda aquela geografia ali. Enquanto a gente tinha
que se organizar meio que de “carroça” por ali. Então você tinha uma conjuntura de
repressão ferrenha. Meu pai que dizia isso: “A necessidade faz o artista”. Então ninguém
tinha uma grande ideia assim. A necessidade obrigou o Movimento a... Não foi um grande
sábio do Movimento que falou “vamo faze isso!”. E tinha também as referências aí. Uma que
eu lembrei é a da China. (Entrevistado A)
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A referência se repete na fala de outro militante entrevistado, quando se refere à Marcha
Nacional de 97.
A decisão nacional, que seria a decisão da direção nacional, que também era assumida pela
direção estadual de São Paulo, era a construção da Consulta Popular e a construção de uma
marcha à Brasília pra dar uma resposta nas ruas pro Governo Federal. E aí São Paulo, um
estado do MST, onde ele era muito forte, e especialmente aquela região, teria que bancar
essa ida pra Brasília que foi a Marcha Nacional, que foi triunfante, na minha opinião. Porque
vários trabalhadores saíram de vários lados do Brasil, pra chegar até Brasília, a pé, no mesmo
momento, na mesma hora. Um fato que nunca aconteceu na história... acho que do mundo,
talvez... Não sei. Um país onde sai todo mundo um de cada canto do país, não sei nem
quantos estados se envolveu, acho que foi uns dezoito estados. Mas saíram todos pra se
encontrar em Brasília e os que chegavam mais rápido tinham que esperar para que os outros
avançassem... Então foi uma ação coordenada do MST.
(...) Tá nas inspirações de alguns setores do MST: Mao Tsé-Tung, e Luiz Carlos Prestes
também. (Entrevistado C)

Essa militância se aproximou da organização em um contexto de ânimos acirrados, no qual se
buscavam mecanismos para manutenção das ocupações de terra e a continuidade da organização.
Cabe dizer que as alusões às guerrilhas e revoluções eram carregadas de um certo aventureirismo
misturado com um “espírito de sacrifício” proveniente dos valores da esquerda socialista e da
teologia da libertação. Essas inspirações ideológicas eram importantes no sentido de disciplinar os
militantes e garantir que sua disposição de dedicação à organização fosse total, permeando todos os
sentidos de suas vidas.
A influência da igreja, da JOC [Juventude Operária Católica], das CEBs [Comunidades
Eclesiais de Base] é fantástica. Junto com isso essa coisa muito... que eu acho também aí
uma certa penalidade religiosa, aquela coisa do espírito do sacrifício. Por outro lado, vinha
também com aquela influência da revolução cubana, em especial do Che Guevara, que era o
militante. Aí superava a ideia do sacrifício para um certo aventureirismo politizado, do se
jogar a fazer, de entender que aquilo ali era necessário para avançar nos enfrentamentos que
a gente tinha que fazer. (Entrevistado B)

Pode-se dizer que havia uma mística militante em torno da tática da ocupação rural, o que, de
certa maneira, fortalecia ainda mais a dedicação dos militantes e, portanto, a organização interna e a
unidade nas lutas travadas nesse período. Alguns integrantes citam essa mística revolucionária como
algo que ainda que tivesse certa funcionalidade para o empenho da militância, influía mais como
ideologia do que como projeto político consistente. Ao mesmo tempo, a radicalização das táticas
reforçavam esse sentimento de que seria possível, em algum ponto, chegar à via insurrecional e
“fazer a revolução”. A concretude das lutas e o ideário socialista se reforçavam mutuamente.
O foco dessa concretude era garantir a autodefesa, de forma que a luta pela terra pudesse
seguir sem que os trabalhadores sem-terra fossem mortos ou feridos. O Movimento acionava
mecanismos para ampliar sua visibilidade, mobilizando outros setores sociais, ao mesmo tempo em
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que fortalecia sua organização interna, garantindo a proteção dos trabalhadores e coibindo as
ofensivas repressivas por parte do Estado e do latifúndio.
É uma composição orgânica. Na verdade, se for esperar um capitalismo sofisticado, vai ficar
esperando o resto da vida porque não vai ter, ele é isso aí, já nasce mais ou menos com esse
forma de relação entre atraso e moderno. Mas o latifúndio ainda se sustentava pela
composição da formação social no Brasil, na forma como o capitalismo se desenvolveu. A
estrutura fundiária era muito agressiva. Então você tinha jagunço, teve várias ocupações em
que militantes do Movimento saíram baleados, os trabalhadores saíram baleados. Isso impõe
uma necessidade para o Movimento que é a de se preparar. (Entrevistado B)

Podemos observar assim um processo de ampliação dos pontos de comunicação do
Movimento com a sociedade em geral. As marchas tinham claramente este objetivo, o de conectar as
lutas do campo com a cidade, quebrando um certo isolamento espacial, o que era necessário para
garantir a segurança dos militantes e da base acampada e assentada. Esse processo acabou sendo um
grande potencializador do MST, que vivenciou, no fim dos anos 1990, um grande afluxo de pessoas
das cidades, tanto em relação à base social quanto à militância.
O marco do ápice disso tudo, em que eu tenho como uma referência muito grande... eu acho
que o ápice do Movimento é o pós-97. Porque com o massacre de Corumbiara e de Eldorado
dos Carajás e com a decisão acertada do Movimento daquela marcha para Brasília sair de
três pontos... Eu acho que ali foi um acerto monumental, o Movimento explode e a explosão
tem uma repercussão muito grande no trabalho de base. Então aquilo que parecia que iria
podar o trabalho de base, que é a violência, ela amplia o microfone do Movimento, amplia a
ascensão do Movimento. (Entrevistado B)

Esse “auge” da organização tem duas importantes consequências. A primeira delas é a
ampliação da base social em um contexto em que o MST começava a sofrer um certo esgotamento
de arregimentação de trabalhadores nas áreas rurais, em especial em estados muito urbanizados,
como é o caso de São Paulo. O êxodo rural continuava a acontecer à medida que a mecanização do
campo avançava e as periferias dos centros urbanos inchavam de forma descomunal. Ao comentar
sobre o perfil das famílias que se mobilizavam para participar do Movimento, um dos entrevistados
descreve esse fenômeno nas ocupações em regiões interioranas do estado de São Paulo:
Uma parte das famílias eram de áreas urbanas. Áreas bastante urbanizadas (...). E já estava
havendo em São Paulo um processo que acirrou nos últimos anos, que é a mecanização do
campo. Por exemplo, naquele ano estava havendo a mecanização do corte de madeira. Até
hoje tem um grupo de famílias grande assentado lá [região de Iaras], que são famílias que
cortavam madeira. Mais ou menos em 1995 surgiu a máquina de cortar madeira.
Antigamente a madeira era cortada com machado, e depois com motosserra. Hoje tem uma
máquina. A partir de 1995 implementaram em São Paulo uma máquina que corta a madeira,
descasca e põe em cima do caminhão. Então tem uma máquina que faz esse processo e
desempregou muitos cortadores de madeira. Tem um grupo de famílias grande lá, de famílias
que ficaram desempregadas. (Entrevistado A)

Havia, assim, uma relativa crise da base camponesa do Movimento, que começava a se
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expressar em diversas regiões do país. Os trabalhadores expulsos da terra estavam instalados, ainda
que precariamente, nas periferias urbanas e é aí que o Movimento passou a buscar sua base social
para a luta pela terra. O MST começou a adentrar as periferias com o objetivo de retorno do
trabalhador migrante ao campo. Esse processo é denominado por alguns entrevistados como
recampenisação ou êxodo urbano.
Então o trabalho de base... Eu dei esse exemplo da vida no campo, que apesar de estar em
decadência, em processo de alteração, ela ainda é cultivada na cidade. Então quando a gente
dizia, “olha, a nossa estratégia é arregimentar pessoas para a luta pela terra”, e você tem todo
um Movimento recente de formação das cidades, - recente não, mas ainda dando seus passos
importantes, - o trabalho de base tem sentido ainda com esse discurso da volta ao campo e
isso começa a trazer muita gente. (Entrevistado B)

O perfil dos integrantes dessas famílias era, em grande medida, de filhos e netos de
trabalhadores rurais que nunca tinham de fato vivido no campo ou trabalhado com atividades rurais:
“Da maior parte das famílias que eu ajudei a levar para o campo, poucos tinham trabalhado no
campo de fato. O pai e a mãe tinham vindo do trabalho na agricultura. Mas a maioria das famílias
que a gente ajudou a levar pro campo no período que eu fiquei no MST não tinha.” (Entrevistado A)
Não é de se estranhar que os entrevistados identifiquem a grande maioria dessa base proveniente das
periferias como desempregados. Como tratamos nos capítulos precedentes, no fim dos anos 1990, o
Brasil sofria os impactos da crise mundial instaurada desde os anos 1970, no centro, e se ampliava
exponencialmente o número de desempregados no país.
O êxodo rural no estado de São Paulo ocorreu ao longo das décadas precedentes. Segundo
Bernardo Mançano Fernandes (1996), em 1960, o número de pessoas do estado que viviam no
campo era de 4,7 milhões e, na cidade, 8 milhões. Em 1991, o número de habitantes rurais caiu para
2,2 milhões, enquanto o número de habitantes das cidades subiu para impressionantes 29,2 milhões.
Esse autor, em seu livro sobre a formação do MST em São Paulo, descreve a base social que integrou
o Movimento, majoritariamente, como posseiros (região de Andradina), arrendatários e meeiros
(região de Itapeva), bóias-frias, desempregados da construção das barragens e posseiros (região do
Pontal do Paranapanema) e trabalhadores urbanos desempregados (cidade de Sumaré que,
futuramente, compôs a regional de Campinas). Tal base seria consequência da “territorialização do
monopólio industrial no campo”, nos anos 1970 e 1980, que promoveu um êxodo rural descomunal.
Enquanto nas regiões citadas por Fernandes (1996), em que o MST atuou até meados dos
anos 1990, observamos uma miríade de trabalhadores ainda ligados ao meio rural, em fins dessa
década e início dos anos 2000 se iniciou uma expansão do Movimento para regiões mais próximas
dos grandes centros urbanos como Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, Vale do Paraíba e Grande
São Paulo (região metropolitana). Essa expansão seria fruto de um relativo esgotamento do
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crescimento da atuação nas regiões mais ruralizadas do estado e teria como consequência uma
mudança do caráter da base social que compõe a luta pela terra daí em diante.
Acho que as regiões que têm menos desempregados e mais camponeses são duas: a de
Itapeva e de Andradina. Em que você tem maioria de trabalhadores rurais nas ocupações.
Nas outras regiões, até no Pontal, a maioria dos trabalhadores que foram pras ocupações são
desempregados das grandes barragens. No resto do estado era a maioria, desempregados. Ou
pessoas que tinham vindo da agricultura há dez, quinze anos, famílias que tinham passado
pela agricultura ou filhos de famílias que tinham passado. Nessa região aqui tem também
muita gente que era da agricultura, mas era assalariado, era cortador de cana, colhia laranja...
(Entrevistado A)

O trabalho de base consistia em convencer as famílias a sair da cidade e retornar ao campo de
onde elas próprias seriam provenientes ou as gerações familiares anteriores, seus pais e avós. Além
da possibilidade de conquista da moradia e de sustento através do trabalho na pequena produção
agrícola, se apresentava a essa população a possibilidade de livrar-se das mazelas que enfrentavam
no espaço urbano, como o tráfico de drogas e a violência.
Esse é um fator que a gente sempre explorou muito. A gente sempre usava isso. Se livrar da
violência urbana e tal. A gente sempre explorou muito isso pras famílias. Tinha um apelo.
Junto com a questão da terra, um segundo item que a gente falava era da violência urbana.
Pra um pai e uma mãe isso tinha um apelo muito grande porque ela não queria ver o filho
dela envolvido no tráfico. Filha, filho... (Entrevistado A)

Assim, o MST se fortalecia com um grande contingente de trabalhadores que afluíam ao
Movimento aceitando a perspectiva de fuga da violência urbana e conquista de melhores condições
de vida no meio rural. A despeito das dificuldades de adaptação desses trabalhadores a um meio
totalmente distinto do ambiente urbano periférico ao qual estavam habituados, a necessidade de
subsistência e a busca por melhores condições os empurravam para a tentativa de se “recampenisar”.
Então o Movimento, no trabalho de base, consegue arregimentar essas pessoas, mas as
condições materiais para isso é fundamentalmente a ausência de possibilidades na cidade. É
o cara que sai do campo tensionado por essa ausência, vai para a cidade com uma
expectativa, chega na cidade e se frustra. A volta ao campo aqui é quase uma imposição da
realidade, ou é uma imposição da realidade. (Entrevistado B)

As transformações do sujeito social que compõe a base social do MST irão afetar as
características dos militantes que se formam a partir dessas bases, assim como as características dos
militantes de outras organizações que passam a migrar para o Movimento Sem-Terra. Essa é a
segunda consequência da ampliação do contato do MST com o espaço urbano. Essa aproximação da
militância urbana decorre também da necessidade de combater a repressão e intensificar o diálogo
com apoiadores de diversas organizações, desde os núcleos do PT nas periferias até os sindicatos da
indústria. A afluência de militantes de organizações urbanas, que vão encontrar no MST a
radicalidade que não mais reconheciam em suas organizações de origem, renovou as fileiras da
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organização, promovendo um novo fôlego para suas lutas. Ao mesmo tempo, gerou enormes tensões
internas. De qualquer maneira, mais uma vez, vemos essas transformações como fruto da
necessidade naquela contingência histórica.
É uma necessidade e o Movimento cresce em função disso. E acho que, em 96, 97, depois
dos massacres, foi o ápice dessa retomada. Posteriormente a isso, na minha avaliação, há
uma transformação total do sujeito. Aquele sujeito cindido passa totalmente para cá,
entende? Essa vida urbana já é mais consolidada, esse homem da cidade. Então, a gente
começa a levar o homem da cidade para as ocupações de terra, aí já não é mais o camponês,
tem trabalhadores que têm experiência na agricultura, mas a cultura dele, a forma pela qual
ele se comporta e interage com as pessoas já é uma linguagem totalmente diferente. Isso,
aqui em São Paulo, é muito mais visível pelo grau de industrialização, de urbanização. E isso
passa a ser combatido. Eu lembro que as pessoas iam para os cursos de formação e quem era
proveniente da cidade, principalmente a juventude que vinha para o Movimento, logo... Todo
curso tinha uma avaliação individual das pessoas que o Movimento mandava para o estado.
Então eu ia para um curso da Brigada Nacional, eu ia para a Escola Nacional fazer um curso,
que antigamente era lá em Caçador (SC), eu ficava lá dois meses só estudando e trabalhando.
E aí, quando voltava para São Paulo, vinha junto comigo uma avaliação que era entregue
para algum dirigente que recebia, “ó, o militante que você mandou aqui tem essas
características, porém ele tem um problema, vícios urbanos”. Isso era batata. Todo mundo
tinha. (Entrevistado B – grifos meus)

Iniciou-se, aos poucos, uma espécie de crise interna quanto à identidade da organização. Um
dilema se instaurava: como um movimento social de camponeses que lutam pela terra passa a ser
composto por um enorme contingente de trabalhadores urbanos periféricos e, ainda mais
contraditório, passa a ser dirigido por militantes dessa origem social?
Ao mesmo tempo em que esses militantes contribuíam ativamente na construção da
organização eram tensionados pela linha política do MST a se enquadrarem na defesa do
campesinato como base social da organização, o que definia o Movimento até então. Nesse período,
começam a despontar algumas das divergências que serão fundamento do acirramento das disputas
internas ao Movimento nos anos 2000. Uma das formas de sua expressão já se manifesta no fim dos
anos 1990 no rechaço da cultura urbana concebida como impregnada de “vícios”, em oposição a uma
suposta simplicidade moralmente “pura” do homem do campo.
Esse afluxo da militância urbana para o MST estava intimamente ligado a uma série de
críticas e frustrações em relação aos rumos do PT e da CUT. Esse é o caso de todos os militantes
entrevistados e tantos outros que enfrentavam divergências em suas organizações. Segundo o ponto
de vista de cada um, essas organizações estavam cada vez mais institucionalizadas por aderirem
primordialmente à disputa eleitoral, abandonando táticas de luta com maior força opositora ao Estado
e ao capital, como greves e manifestações massivas. Ao serem questionados sobre os motivos de sua
aproximação do MST, os entrevistados afirmam:
O que me motivou participar da ocupação é que em 1995 o Movimento está explodindo pra
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sociedade como uma forma de luta mais radical, uma alternativa de luta radical. O que a
gente não encontrava no PT mais. No PT, o militante tinha ação quando tinha eleição. Então
você tinha trabalho pra fazer: arregimentar votos. O que acaba inclusive se perdendo, né. O
militante perde função pro cara pago. Alguns anos pra frente esse militante no PT deixa de
ser importante. Porque aí adquire dinheiro pra poder pagar gente e tal. O que me atraiu no
MST foi isso, tinha trabalho cotidiano, todo dia tinha o que fazer. Você acordava e sabia o
que fazer. E tava tendo uma repercussão nacional também em 1995. Contra claro. Na
imprensa uma repercussão contra o Movimento. E como eu tinha a partir da influência do
Treze de Maio48 eu tinha lido vários materiais de esquerda, essa radicalidade me atrai.
(Entrevistado A)
A gente tava ali, final de 95 e começo de 96 (...). O militante X cola com a gente em cidade
Y e começa.. conversa vai, conversa vem.. A turma já p.. da cara com o PT. Nós já éramos
meio revoltados com o PT, que acontecia muita briga nas reuniões e era só eleição, eleição.
Por exemplo, greve, a CUT chamou uma greve em cidade Z. Posteriormente, quem segurou
a greve, quem fez o piquete foi a gente e o trabalho que a gente tinha. Os estudantes, o
pessoal da moradia, é quem foi fazer piquete nas fábricas, entendeu? Os caras não se
mexiam. Aí a gente já estava naquela coisa angustiante... (Entrevistado B)
A partir do momento em que nós tínhamos contato na Igreja com o setor da Teologia da
Libertação, que era um setor progressista da Igreja católica, (...) montava-se grupinhos de
estudos e tal. Eu me lembro que o primeiro foi um grupo de estudos sobre O Capital, puxado
pelo pessoal do Treze de Maio, da Juventude Operária Católica, que a gente começou a se
envolver com esses agrupamentos e, a partir daí, começamos a se engajar nas lutas de bairro,
no interior, (...) nas Associações de Moradores... Eu particularmente também comecei,
quando eu estava estudando, terminando o segundo grau, a militar no movimento estudantil,
construindo grêmios estudantis nas escolas... E aí tinha o PT… (...) a militância nossa em 89
também tava junto com isso, porque foi pra rua, apoiamos a eleição do Lula. E depois esse
grupo foi se aproximando do Movimento Sem-Terra, a partir da construção de um fórum de
apoio pela reforma agrária, em Cidade Y. Eu tive o primeiro contato com o MST e fui para
um curso em Caçador, Santa Catarina, que é um curso de base do Movimento Sem-Terra, em
1996. Depois o pessoal do curso voltou cada um pra sua cidade e eu voltei pra Cidade Y e
comecei a acompanhar uma ocupação dos Sem-Teto (...). A partir dali, a gente começou a
querer fazer trabalho de ocupação. (Entrevistado C)
Já tinha uma crítica construída, e a partir dessa crítica eu fui observando como era o
comportamento no período eleitoral. Ou seja, as coisas foram se confirmando no aspecto da
crítica. Eu lembro, numa das campanhas eleitorais, agora não recordo exatamente, mas a
campanha era Maluf, tinha Covas e tal. E o PT pede voto pro Covas abertamente numa
reunião, numa dessas reuniões mensais lá na APEOESP e tal. Quer dizer, tinha toda uma
crítica política do PSDB e depois pedia voto! Tinha algumas contradições assim. Na política
específica da APEOESP, já desde aquela época, a gente sentia que tinha um cunho muito
mais eleitoral do que sindical. Não sei se é porque eu entrei já com a crítica construída, então
conseguia ver algumas coisas, ou porque a ação política já era dessa forma mesmo. Já tinha
muito mais o aspecto eleitoral do que uma preocupação (...) com as necessidades dos
professores, com as reivindicações. Mas parecia que tinha algo estranho, certa estranheza já
na política. E depois isso só foi se confirmando, ao longo dos anos, na década de 90.
(...) Bom, uma militância vai fazer articulação pra marcha, depois que o Movimento decidiu
que ia fazer. Vai pra região X, contatar os sindicatos, pedir ajuda em todos os aspectos,
apoio e tal. E o nosso grupo se envolve e articula, nas escolas aonde a gente tinha alguma
referência, palestras pros estudantes. Quando não era o nosso grupo diretamente articulando
a gente acabou participando dos espaços, onde eles foram pré-organizar a marcha.
(Entrevistada D)

48

O Treze de Maio é um coletivo de formação política de esquerda que formou militantes que participaram, ou
futuramente entraram, tanto nos setores mais críticos do PT e do movimento sindical, quanto nos Movimentos Sem-Terra
e Sem-Teto.
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Quando o MST passou a mobilizar apoios urbanos para suas lutas, aproximam-se do
Movimento muitos militantes que atuavam nas periferias urbanas em núcleos de bairro do Partido
dos Trabalhadores, próximos a setores de esquerda da Igreja Católica, como em núcleos de base das
CEBs e da JOC, ou mesmo participantes da luta sindical. E o fazem em busca de uma militância
mais próxima das bases e mais distante das instituições.
Na direção de 1998 já começa a ter mais extratos urbanos, porque a partir de 1997 o
Movimento começa a atrair militantes urbanos descontentes com as organizações mais
urbanas, como o PT e a CUT. A princípio eles vinham para o sem-teto, depois acabavam
vindo para o MST também e compondo a direção. Nós chegamos, às vésperas da eleição do
Lula, metade dos militantes do MST eram militantes urbanos, aqui em São Paulo. Eram
militantes que tiveram formação na cidade e vieram para o campo, dos quais eu fui um dos
primeiros. Mas, na direção de São Paulo, nós sempre tivemos algumas divergências com a
direção nacional (...). (Entrevistado A)

Essa divergência em relação ao PT foi, nos anos 2000, o segundo elemento de tensão interna
no MST. Parte desses militantes de origem urbana já chegavam no Movimento carregados de críticas
aos rumos da esquerda e rapidamente se tornaram extremamente contrários à relação de proximidade
do MST com o PT, enquanto os membros da direção nacional, defensores de um certo ruralismo
camponês, tendiam a admitir um laço estreito, e mesmo de submissão, com o partido. Essa segunda
posição parte da concepção de que deveria haver um seccionamento estanque do tipo de atuação de
base de cada organização. O MST deveria ser um movimento camponês que lutava pela Reforma
Agrária e sua aliança deveria se estabelecer na chave do “operário-camponês”. Isto é, o objetivo seria
fazer alianças táticas com a CUT no sentido de conectar esses diferentes setores dos trabalhadores.
As fileiras urbanas e rurais, CUT e MST, deveriam unir-se a partir de um programa político
partidário, o qual seria definido pela direção do partido, o PT.
Apesar das divergências, havia legitimidade na participação dos militantes de origem urbana
na direção, pois afinal o critério era estar atuando na luta social. A prática de militância intensa e
comprometida com a organização viabilizava a entrada dessa militância, ainda que entrasse em
conflito com as linhas fundantes do Movimento.
Quem tinha mais trabalho na região quando vinha, as lutas necessariamente tinham que tá
representada, porque representavam o trabalho de base. Ao passo que as famílias que já
estavam assentadas eram muito acomodadas. Especialmente em Itapeva, o pessoal se
assenta e deixa de participar. Então, a ação do MST, na verdade, tinha na ocupação a
principal forma de expressão. E é onde que se formava também vários militantes, a partir da
ocupação você constrói vários militantes. Então, nós dentro da ocupação, com aquele grupo
que a gente tinha, de fato, acabava ocupando os espaços da direção regional, que era quem
tava sendo a ponta da lança da luta, pressionando os governos pra conquista de subsídios.
Tanto pra quem já estava assentado, como também conquistas para os acampamentos que
tinham sido realizados. Era um período muito interessante. (Entrevistado C)
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Como vimos, aos poucos, esse afluxo da militância e da base urbana periférica, muito distinta
da base operária prevista na aliança operário-camponesa das cartilhas da esquerda tradicional, trazia
consigo uma perspectiva de atuação e, posteriormente, de elaboração política, que entrava em
confronto com a linha hegemônica, que dirigiu majoritariamente o MST ao longo de sua trajetória.
No período que estamos analisando ainda não havia elaborações que defendessem um
confronto aberto com esse setor ou um projeto político para disputa interna, mas havia propostas de
ação que partiam de uma luta de massas com certa autonomia dos rumos partidário-eleitorais e que
se sustentava a partir de ações táticas caracterizadas pela radicalidade. Essa radicalidade se definia
tanto por ações com grandes contingentes de trabalhadores quanto porque estas entravam em
confronto aberto com Estado e capital, sem negociações prévias com esses setores. Tais ações não
ocorriam, até então, em oposição à direção nacional, pois esta, em alguma medida, concedia seu
apoio a iniciativas que fortaleciam o MST e promoviam conquistas. Porém, em alguns momentos,
essas ações radicais colidiam diretamente com as prioridades eleitorais e os interesses do PT.
Portanto, ainda que não houvesse, até esse momento, posicionamentos delineados de oposição,
algumas tensões gestavam as divergências que se agigantam internamente ao longo dos anos 2000.
Por exemplo, lá por 1998, 1999, aqui em São Paulo, a gente tomou a decisão de “atacar
algumas torres”, (...) alguns lugares que chamam muito a atenção, que crie muito impacto.
Então essa decisão, por exemplo, foi inclusive aceita, encampada, pela direção nacional. Mas
às vésperas da eleição quem dirigiu a ocupação da fazenda do FHC foi um companheiro da
nossa direção que estava lá e foi deslocado para Brasília. Num segundo momento a direção
ficou p.., porque o PT foi para cima da militância dizendo que [aquela ação] ia atrapalhar a
campanha. Aqui em São Paulo nós também fizemos ações que depois o MST nacional disse
“ó isso é uma c... e tal”. (Entrevistado A)

Em 1998, a crítica ao afluxo da militância para a campanha eleitoral do Lula estava presente.
Ainda assim, não se negava a importância de apoiar o PT. A divergência estava em qual o peso que a
perspectiva eleitoral teria nas fileiras do movimento e qual seria sua autonomia e sua atuação em
relação às determinações partidárias eleitorais.
- Por exemplo, em 1998, nós discutimos aqui em São Paulo, que a militância do MST tinha
que fazer apoio crítico à campanha do PT de 1998 e fomos para o Encontro Nacional [do
MST] com essa posição. Intervimos na plenária do Encontro Nacional do Espírito Santo. Eu
estava no encontro. Inclusive fui eu que fiz a intervenção porque eu vinha do PT. Um outro
camarada fez uma intervenção sobre a questão agrária e eu fiz essa intervenção. Foi muito
engraçado porque foi a primeira vez que eu vi acabarem com a fala de alguém que está
falando, aplaudindo. No meio da minha fala começaram a aplaudir de modo que eu não
consegui terminar a fala. Terminaram a fala com aplausos.
- Uma tática boa para te calar, não?
- Foi exatamente isso, a turma do Sul, do Nordeste, puxaram um aplauso e não paravam de
aplaudir.
(Entrevistado A)

Note-se que esse movimento de cisão interna, que vai se construindo aos poucos, é expressão
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das contradições da realidade do período. Em São Paulo, havia de fato uma consolidação das
periferias urbanas e uma transformação desse sujeito periférico, ao mesmo tempo em que a
industrialização do campo começava a tomar enormes proporções. Muitas eram as contradições que
envolviam uma continuidade da luta por Reforma Agrária, tais como: o alto padrão de produtividade
rural, a ocupação das terras pelo agronegócio, o esgotamento do sujeito agrário que migrava para as
periferias urbanas. Ainda assim, o MST se consolidava como um dos maiores movimentos sociais do
mundo.
Necessitava arregimentar para sua base os sujeitos das periferias urbanas, dispostos a migrar
de volta ao campo, a se (re)descobrirem como camponeses perante o desemprego e às péssimas
condições de vida nas cidades. O sujeito da crise da modernização periférica dava novo fôlego ao
Movimento Sem-Terra, que sofria com a escassez da base social rural e a enorme repressão por parte
das forças da ordem. O sujeito periférico passou a compor a força social que desenvolveu algumas
das experiências de maior radicalidade do Movimento em sua história. Ao mesmo tempo em que a
direção não podia abrir mão desse sujeito, o estranhamento era inevitável e a principal resposta se
dava no sentido de buscar uma transformação do sujeito que se mobilizava: de desempregado urbano
a camponês. Esse é o fundamento do processo de recampenisação, defendido também pela direção
do Movimento: ir em busca de um sujeito social o qual, ao mesmo tempo de que necessita, nega.
Apesar de a gente ser urbano, e fazer o trabalho pesado para o Movimento, que era
massificar o Movimento, as demandas inclusive da produção, que eram de crédito, quem
mobilizava gente pra participar dessas demandas éramos nós, entendeu? Eles não
mobilizavam os assentados. O MST nunca conseguiu mobilizar assentado pra poder fazer
ação em São Paulo. Quem ia eram os acampados. Mas dentro do Movimento, a estrutura do
Movimento, eles negavam pra quem fazia esse trabalho, entendeu? Então, tipo, secretaria
estadual do Movimento, a gente quase que tinha que fazer um ofício e mandar pra um
dirigente pra ele autorizar entrar na secretaria. Na nacional nem se fala! Eu em quinze anos
de movimento, se eu entrei na secretaria nacional foi duas vezes. Você ia pra São Paulo, se ia
pra dormir no alojamento, você tinha que ir com a carta do Dirigente X pra autorizar você
dormir no alojamento, entendeu? Então rolava… tinha alguns dirigentes… “tinha alguns”
não, os dirigentes e o pessoal mais ligado ao setor de produção, eles tinham acesso a tudo,
então rolava um certo preconceito… (Entrevistado E, grifos meus)

b) Luta urbana: da recampenisação à formação do MTST
Chegamos a algumas características de uma radicalidade forjada a ferro e fogo pela
necessidade de manter o MST atuando, ocupando terras com uma massa de trabalhadores e
resistindo às ofensivas do capital e do Estado. Descrevemos o que seria essa radicalidade através da
alguns elementos: formação política dos militantes como meio de aumentar o nível de organização
dos acampamentos; radicalização da tática da ocupação, realizando-se novas ocupações mesmo após
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reincidentes despejos; denúncia da violência no campo através das ocupações de beira de estrada e
das marchas; ocupação de prédios públicos como meio de pressão dos órgãos estatais; ampliação da
base social que se esgotava, penetrando nas periferias dos grandes centros urbanos.
Como vimos, esse processo de arregimentação dos desempregados periféricos para a luta pela
terra, a denominada “recampenisação”, e a consequente aproximação do Movimento de militantes de
origem urbana levaram a contradições em relação à suposta identidade camponesa do MST.
Quanto a essa questão, do camponês como base social da luta pela terra, há um intenso debate
teórico-militante que se desenvolveu ao longo do século XX no Brasil e podemos dizer que se
estende até os dias atuais. Essa temática foi objeto de disputas no interior do PCB e distintas posições
foram elaboradas e defendidas por Nelson Werneck Sodré, Caio prado Jr., Jacob Gorender, entre
outros. A seara está na existência ou não de um campesinato no Brasil. Seria possível a existência de
uma classe característica das sociedades feudais em um país de passado colonial e escravista? As
respostas não são simples e o debate vai longe. Infelizmente não será possível adentrá-lo neste
momento dessa tese. Mas faz-se aqui necessário apontar que, independente da possibilidade ou
impossibilidade da existência do campesinato na formação social do Brasil, seria no mínimo
anacrônico identificar um campesinato na sociedade brasileira com o poder numérico de compor um
movimento social da dimensão do MST das últimas décadas do século XX.
Não estamos negando aqui a existência de posseiros, pequenos agricultores, etc. Estes ainda
podem resistir mantendo-se em algumas regiões agrárias do país. Entretanto, é patente que as
condições de vida e produção da população rural, inclusive dessa base urbana que retorna ao campo,
estavam imersas e intensamente tensionadas pela matriz produtiva que determina a produção
agropecuária, característica da industrialização do campo, como descrevemos no primeiro capítulo.
O modo de produzir, o que produzir e para quem produzir, assim como todo o modo de vida da
população rural estão irremediavelmente integrados ao urbano. Tratar de “recampenização” era partir
de uma dissociação rural-urbana que era, e segue sendo, inexistente.
O “recampenisar” carrega consigo algo de retorno ao passado, de retomada de uma realidade
que de fato nunca existiu. O processo de formação da sociedade brasileira estava carregado de todos
os pressupostos das determinações do capital que permeavam o sentido da colonização e da
constituição da “nação”, assim como a modernização, tão almejada ao longo do século XX, se realiza
na periferia a partir de sua crise, à medida que nos anos 1970 esta se instaura na medula do centro do
capital. A modernização periférica se realizou como crise da modernização e, por isso, se espraia um
sentimento de incompletude daquilo que poderia ter sido e não foi. Parece-nos uma parte tardia desse
processo o projeto de “recampenisação”. Essa tentativa, claramente frustrada, de “rodar a roda da
história para trás” nos parece sintomática de um movimento que, ao se deparar com uma enorme
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energia social da população sobrante produzida pela crise, a canaliza para um retorno ao campo,
pensando ainda um campo que não existe mais ou que talvez nunca tenha existido de fato. Essa
relação de retomada de projetos e estruturas de um passado de décadas atrás permeia a história do
MST tanto em relação às suas referências quanto às ações que empreendeu ao longo de sua história.
Como vimos, a Reforma Agrária como momento da modernização nacional deixava de ter sentido,
assim como o socialismo como fim de uma insurreição, questão de que tratamos no último tópico
deste capítulo. A recampenisação é mais uma expressão disso e, apesar das incoerências que
carregava, a ida às cidades em busca da ampliação da base social passou a ser uma prática corrente.
De fato, como efeito da crise da modernização, do centro e da periferia, muitas pessoas aderiram à
luta pela terra por essas vias.
E aí é interessante porque o êxodo rural, apesar de chegar no seu ápice, era muito recente.
Então ir para a cidade e dialogar sobre a questão da terra não era uma coisa estranha para os
trabalhadores (...). Você tem, no final da década de 70 e depois no final da década de 80,
uma crise na economia. Você tem uma massa de trabalhadores que começam a ser mandados
embora da construção civil, das fábricas. Você tem um processo de renovação no processo
produtivo e isso vai lançando gente para fora. Então o discurso nosso da volta ao campo
começa a fazer algum sentido e tinha um público que tinha um certo referencial ainda com
esse campo. Agora o referencial dele era de muita labuta, porque ele trabalhava para os
outros e agora vinha uma promessa de voltar para a sua terra. Então você tem ali no final dos
anos 90 uma retomada do movimento de massa da luta pela terra. (Entrevistado B)

Aos poucos, esse novo elemento, fruto da necessidade, passou a influenciar diretamente nos
rumos da organização, na medida em que começou a ser efetivo no sentido de alcance da opinião
pública e de denúncia das violências cometidas contra o MST. A militância proveniente das cidades
carregava consigo um olhar diferenciado das estruturas e concepções em que o MST se formou. A
base social saída das periferias urbanas dava novo impulso à organização, mas era vista como desvio
da mesma pelos quadros de direção oriundos do campo. Para os jovens urbanos que nesse período
entraram nos espaços dirigentes da organização, essa mesma base social não era um entrave, mas
uma potência.
Eu costumava dizer o seguinte nos debates da frente de massa... O pessoal usava muito
aquelas poesias na mística e sempre me chamava a atenção a poesia do Vinícius de Moraes,
aquela do operário faz a coisa e a coisa faz o operário. O que para alguns era um desvio
trazer trabalhadores da cidade para as ocupações de terra, para nós era uma possível
potência. Porque a gente enxergava que, ao fazer o trabalho de base e trazer essa base social,
essa base social também fazia a gente. Então esse trabalho estava produzindo um conjunto de
transformações no movimento, que precisava revisar, rever, reelaborar o conceito de base
social, a gente fazia essa discussão. (Entrevistado B)

Mesmo com alguma reticência dos setores dirigentes tradicionais, a incursão nas favelas,
periferias e subúrbios era aparentemente inevitável. Além das transformações na base social do
movimento, que vai se instalando nas cidades após o auge do êxodo rural, e das transformações do
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capital no campo, que dificultam cada vez mais a luta pela Reforma Agrária, há uma crise que a
organização já vivenciava nos assentamentos devido à necessidade de viabilizá-los ao mesmo tempo
em que se resistia, em alguma medida, à integração à lógica da produção capitalista.
Essas tensões eram crescentes no interior da organização, de modo que os dirigentes do MST,
que ali atuavam antes da expansão para as cidades, pressionavam a militância no sentido de pensar a
base urbana como um setor precário da classe trabalhadora, mas que talvez pudesse se regenerar ao
encontrar suas raízes rurais, transformando-se de lúmpen em camponeses. Por isso a perspectiva da
recampenisação. Essa transmutação de classe também carrega consigo enormes contradições, que se
expressaram concretamente na experiência da ocupação Nova Canudos.
Por outro lado, os militantes que compunham as direções a partir de 1995, muitos de origem
urbana, não pensavam essa composição social como um problema mas, sim, como meio de expandir
a organização. Não compreendiam o MST como um movimento camponês já que mesmo a base que
vivia no campo possuía profundas relações com o urbano. Apesar de fazerem concessões no sentido
de manter a unidade da organização e dialogar com a Direção Nacional. Ainda que reconhecessem
suas origens no meio rural, pensavam, de certa maneira, que aprofundar a experiência do MST seria
também ampliá-la para o espaço urbano, desenvolvendo as potencialidades da organização para além
dos limites de suas origens.
O avanço para o meio urbano para nós sempre foi uma expectativa. A questão para nós já se
colocava em outro patamar. Não é fazer um outro movimento, é como transformar o
Movimento Sem-Terra também nesse movimento. Dada a referência que o MST tinha, a
gente entrava em qualquer buraco com o chapeuzinho do movimento na cabeça. Entende?
1997 foi o boom, o movimento explodiu para a sociedade, consolidou-se em uma hegemonia
a contragosto, vamos dizer assim, dos instrumentos já formalizados. (Entrevistado B)

A expansão urbana se dá de forma mais intensa no estado de São Paulo, onde a base
camponesa é cada vez mais escassa. Vale dizer que esse fenômeno estava intimamente ligado ao
desenvolvimento do capital no campo, questão que tratamos nos capítulos anteriores. A
industrialização do campo, o êxodo rural e a crise da modernização periférica são os fundamentos da
produção dessa massa de trabalhadores dispostos a integrarem os movimentos sociais. Afinal,
quando a outra opção seria mergulhar na barbárie das violentas periferias urbanas, parece ser uma
boa escolha participar de um movimento político que oferece tanto um sentido concreto de conquista
de meios básicos de subsistência, quanto uma cultura ético-política propiciada em seus espaços
formativos e organizativos. Esse desenrolar histórico do MST em São Paulo reuniu alguns dos
determinantes que apontamos ao longo desta tese que explicam as mudanças do Movimento e sua
complexa trajetória. A industrialização do campo e a crise da modernização periférica conduzem a
uma ausência de base rural para a luta pela terra e ao inchaço urbano. Essas são marcas
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especialmente desse estado e são determinantes fundamentais para pensarmos as transformações da
base social do MST.
Por uma questão do desenvolvimento de São Paulo, camponês aqui em São Paulo é bicho em
extinção. No Brasil inteiro é bicho em extinção, em São Paulo muito mais. A porcentagem
de trabalhadores rurais aqui acho que é a menor do país. São Paulo e Rio. Então tem
basicamente duas regiões que têm bastante trabalhadores camponeses nos assentamentos, a
região de Itapeva e a de Andradina. Nas outras, os assentamentos, a maioria, são construídos
por trabalhadores que estavam na cidade. (Entrevistado A)

Ao incursionarem pelas favelas e bairros periféricos, os militantes se depararam com um
fenômeno crescente, a luta por moradia. No trabalho de base para ocupação de terra rural, eles
faziam contatos com as organizações urbanas que apoiavam o MST, como sindicatos, setores
progressistas da Igreja católica, movimentos populares, setores do partido dos trabalhadores. Através
dessas pontes, entravam nas periferias oferecendo aos trabalhadores a oportunidade de voltar para o
campo via luta agrária. Em fins dos anos 1990, com um enorme contingente de desempregados,
muitos eram os que buscavam a luta social como meio de melhorar suas condições de vida.
Entretanto, uma grande quantidade de famílias almejava conquistar moradia nas cidades, sem
disposição de migrar para o espaço rural. Ao se deparar com esse fenômeno, os militantes
começaram a construir a possibilidade de travar uma luta no espaço urbano, algo portanto diferente
da perspectiva da recampenisação.
Em Campinas, uma cidade de um milhão de habitantes, no interior de São Paulo, há cem
quilômetros da capital do estado, começaram a ocorrer uma série de ocupações espontâneas. Pode-se
dizer que eram espontâneas porque organizadas por lideranças populares locais, muitas sem
experiência com essa tática de luta, e sem a participação de uma militância ou organizações políticas
formadas previamente. Em fins de 1996, início de 1997, o MST iniciou um processo de organização
da Marcha para Brasília. Para tal, um grupo de militantes vai para Campinas articular apoio e entra
em contato com as ocupações na região.
É, foi em 96. Que foi ao mesmo tempo que teve o boom de ocupações em Campinas,
digamos, ocupações espontâneas, não organizadas por nenhum partido, nenhum sindicato,
pelo menos era assim que a gente via. E teve várias, várias nesse período. Eu acho que é aí
que o Movimento se dá conta, a partir da avaliação da militância, da importância da luta por
moradia. Quer dizer, imagino que já tinha uma certa relevância, isso, em relação ao
Movimento Sem-Terra, por conta dos movimentos de luta por moradia; mas já faziam uma
avaliação de que a luta por moradia tinha um potencial enorme e, no entanto, tava vinculado
a campanhas eleitorais, pelo PT, e por partido de direita. Então, quando acontece essas
ocupações, digamos que a militância avaliava que tinham uma certa espontaneidade, o
Movimento acho que viu ali a possibilidade de, primeiro, a princípio, fazer uma ponte, acho
que não tinha nenhuma discussão... – bom, isso é o que eu acho, né, porque eu não tava no
Movimento ainda – não tinha uma discussão pré-determinada dizendo: “agora nós vamos
lá... e vamos organizar tudo”. Tinha, lógico, logo em seguida sim, mas logo quando surge
isso, é: "olha, que interessante!” Só que o pessoal tava organizando a Marcha... (Entrevistada
D)
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Os militantes do MST que chegaram à periferia de Campinas nesse período, nos anos de 1996
e 1997, se depararam com essa agitação popular intensa, ocupações em andamento e uma grande
demanda de ampliação das lutas por moradia.
O movimento de São Paulo já fazia esse trabalho de arregimentar trabalhadores urbanos para
ir para o campo. Ao se deparar com as ocupações espontâneas da região de Campinas, o
Dirigente X – ele que, em grande parte, foi um entusiasta dessa iniciativa em dissonância
com a nacional, em divergência com a hegemonia da direção nacional, – ele cunha a frase de
que: “a gente vinha para os trabalhadores da cidade oferecer rapadura, mas eles queriam
tijolo”. Então a gente não tinha o tijolo, certo? Ao fazer a luta dos sem-teto, a gente vinha
oferecer: “olha, tem tijolo aqui também”. (Entrevistado A)

Nesse sentido, alguns militantes começaram a atuar nas ocupações formadas na região de
Campinas, buscando organizá-las segundo o método do Movimento Sem-Terra. Um dos argumentos
que sustentavam essa decisão de entrar no espaço urbano como MST, e ali se fixar, é que seria
necessário ampliar os focos de conflito social. Com isso, pretendia-se reduzir a violência contra a
luta no campo à medida que as atenções se voltavam para as periferias urbanas.
O trabalho urbano surge com a proposta de... de novo a lógica da repressão, aí estava no
auge da repressão mesmo, 1996, 1997. Em 1997, o Raul Jungmann, que era o ministro da
reforma agrária, ia de estado em estado conversar com o judiciário para garantir a repressão
ao movimento. Então eram duas ideias, o entusiasta do surgimento do MTST foi o Dirigente
X, foi ele inclusive que foi me convencer a voltar para a periferia urbana. (...) Então, uma
coisa é que tinha uma repressão danada, aí tinha a ideia de criar outros focos de
enfrentamento para dividir a repressão. A repressão tem que se dividir, não ficar só a gente
sendo reprimido no campo. Então criar os focos de enfrentamento na cidade. Mas essa ideia
surgiu a partir do concreto, teve um camarada do meio urbano que se aproximou do MST e
perguntou como poderia entrar no Movimento. O dirigente falou, “olha, se você quer entrar
no MST, o melhor caminho é fazer trabalho de base, juntar gente, que aí você conhece o
MST desde o começo”. O trabalho de base é a forma de o MST se recomeçar, certo? Sempre
estava se recomeçando. Agora está em extinção, não tem mais trabalho de base, então o MST
vai cada vez mais se deteriorando. Então esse camarada foi para a região de Campinas, onde
coincidiu que estava havendo um monte de ocupações urbanas. Existia uma crise econômica,
que inclusive derrubou a popularidade do presidente FHC para doze por cento. Ele, que tinha
sido reeleito e pouco depois começava uma crise econômica, um monte de trabalhador
ficando desempregado, então os trabalhadores estavam fazendo ocupações espontâneas.
(Entrevistado A)

Campinas vivenciou no início dos anos de 1980 um importante movimento de favelas
conhecido como Assembleia do Povo49, no qual a população pobre reivindicava o reconhecimento
pela prefeitura dos bairros, frutos de ocupação em busca de infraestrutura básica, tais como
abastecimento de água, luz e saneamento básico. Não é à toa que, nessa mesma cidade, em fins dos
anos 1990, se iniciou a onda de ocupações urbanas nas quais o MST passou a atuar. Vale lembrar
que a crise tem aqui um papel central nas razões dessa agitação. Porém, a entrada em Campinas
49

Sobre esse movimento, ver documentário “Assembleia do Povo: o que importa é o que a gente é”,
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=48k21sSnTYY
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também tem origem na atuação do MST na região até então. A busca de base social para retornar ao
campo era muito intensa e, em Campinas, já há algum tempo, militantes e apoiadores faziam esse
trabalho. Isso se intensificou no período de mobilização local para a marcha de 1997, a marcha dos
cem mil, que iria passar pela cidade. Assim, muitos apoiadores e militantes do campo partidário e
sindical foram mobilizados em torno das ações do MST.
Porque Campinas, na verdade, era uma região importante pro MST, sempre foi. É a região
que mais mobilizava pessoas pra ir pra luta pela terra. Itapeva, Sarapuí, Sumaré, Iperó,
Fazenda Caíque, na Castelo Branco... Ali, meu, se você andar em qualquer assentamento e
não encontrar um campineiro... vou falar pra você... Até aqui, acho que deve ter alguns, não
sei, mas se a gente levantar, tem. (Entrevistado C)

Além de já se conhecer razoavelmente a região periférica de Campinas, fez-se uma avaliação
do local com melhor potencialidade de atuação, no sentido de haver maior quantidade de terras que
poderiam ser ocupadas, bem como relativo espaço político em aberto para atuação da organização.
Concebeu-se que ali havia um espaço de disputas pelo território mais ameno em comparação com a
região metropolitana de São Paulo. Ao menos foi a avaliação até aquele momento, anterior à atuação
do MST nas ocupações urbanas campineiras. Como veremos, essas disputas se acirraram nos anos
seguintes, constituindo-se como a principal dificuldade de permanência do movimento na região.
Aí nós definimos, ali, no Pontal, que a primeira ação nossa seria em Campinas. Por que
Campinas? Porque é uma região que tinha muitas terras vazias, ao contrário das outras
cidades... teve até uma conversa da gente ir pra São Paulo, fazer ocupações em São Paulo e
tal. Mas São Paulo não dava. Por quê? Tinha mais de dez movimentos de moradia e já sabe
que já tava sitiado. Em São Paulo há muita disputa. Os movimentos ficavam se acotovelando
pra montar um congressinho da cidade ali... e ficava disputando vaga de ônibus pra levar o
pessoal... Não só pro congresso, mas disputava coisas sem sentido, muitas vezes por ter
influência de diferentes partidos. Então, achamos por bem, não. Ou a gente começava em
Campinas ou ia direto pra região metropolitana e tal. Mas aí o pessoal de Campinas estava na
reunião, essa reunião no Pontal do Paranapanema. (...) Então, a gente concordou, "acho que
Campinas realmente reúne todas as condições pra construção do MTST”, que a gente já tinha
definido o nome do movimento na direção, não foi construído ali na base, foi uma decisão.
(Entrevistado C)

Um último elemento que ressaltamos, em relação à escolha de atuação na periferia
campineira, era a relação com organizações aliadas, principalmente alguns sindicatos da região.
Alguns militantes críticos do movimento sindical pensavam sua atuação a partir da relação com
vários setores da classe trabalhadora. Assim como os militantes do MST, ligados ao espaço urbano,
pensavam seus enfrentamentos para além dos limites das lutas camponesas, tencionando conectar
diferentes setores dos trabalhadores: rural e urbano, fabril e periférico. Nesse sentido, assim se
descrevem as razões da aproximação de alguns sindicatos, com os quais certas vezes a militância do
MTST tinha mais proximidade política do que com a direção nacional do MST.
Quando o MST entra no espaço urbano e ali tenta permanecer, desenvolve algo bem diferente
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do retorno ao campo característico da recampenisação. Reconhece-se os trabalhadores
desempregados e precarizados urbanos como potência de futuro, como possíveis construtores de uma
experiência nova, distinta de um retorno ao passado mitificado de uma modernização em crise.
Entretanto, como veremos, essa possibilidade acaba por recuar de outras formas, quando toma como
perspectiva outro projeto modernizador também fracassado. Ainda assim, por algum tempo estas
questões permanecem em aberto e diversas experiências se desenvolverão. Descrevemos aqui
algumas delas.
Note-se que o objetivo no espaço urbano era a princípio influenciar a organização de
ocupações já realizadas pela população, ao menos nesse momento inicial, não havia a intenção de
promover ocupações urbanas desde seu princípio com a bandeira e a direção do MTST.
Os trabalhadores, em uma crise econômica, desempregados, começam uma onda de
ocupações em Campinas. Todas as grandes ocupações que dirigimos na época não foram
feitas por nós. Os trabalhadores faziam as ocupações, nós ficávamos sabendo e chegávamos
nos primeiros dias. Como havia uma carência de direção, duas ou três vezes que você falava
numa assembleia acabava virando dirigente daquela ocupação. (Entrevistado A)

A principal ocupação em que o Movimento atuou em Campinas é o Parque Oziel, a qual
recebeu esse nome em homenagem a um jovem chamado Oziel Alves, assassinado pela polícia no
Massacre de Eldorado dos Carajás um ano antes dessa ocupação urbana. A atuação não se limitou ao
Parque Oziel e começou a influenciar a organização interna de várias ocupações na cidade.
Nesse momento, a atividade do MST em Campinas concentrava-se na organização interna
das ocupações com o objetivo de fortalecer a resistência e conquistar o direito a residir nas áreas
ocupadas, bem como à assistência do poder público nas necessidades regionais de infraestrutura
básica.
E aí nós organizamos em Campinas uma ocupação que fica na entrada da cidade, que é o
Parque Oziel. Na época tinha 5 mil famílias. Do lado se formou uma outra que tinha mais ou
menos 3 mil famílias. Uma das vezes em que foram despejar o Parque Oziel, mais de 10 mil
pessoas saíram na rua e cercaram o quartel. O quartel da polícia dá uns três quilômetros do
Oziel. Oziel em homenagem ao militante do MST que morreu no massacre do Eldorado dos
Carajás. Nós que demos esse nome. Tem uma outra que chamava Eldorado dos Carajás, acho
que tinha mil e duzentas famílias. Na época a gente criou uns seis bairros em Campinas,
tinha um bairro que chamava Carlos Marighella, fomos nós que demos o nome também para
o bairro. Fizemos seis bairros na época e derrubamos a popularidade do prefeito, derrubamos
dois secretários de habitação. (Entrevistado A)

Nesse período começava a se falar na sigla MTST para designar o Movimento dos
Trabalhadores Sem-Teto, caracterizando a ação do MST no espaço urbano como algo distinto dos
sem-terra. Esse movimento, nesse período, estava intimamente vinculado ao MST, considerando que
a militância que o dirigia era, em grande medida, proveniente do Movimento Sem-Terra e os rumos
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do MTST eram debatidos nas instâncias dirigentes do MST.
Então, quando a gente conseguiu consolidar o Movimento em Campinas, se tornou muito
interessante a direção do MST, porque ali discutia-se as ocupações urbanas. Então a direção
do MST que discutia mais a questão agrária passa, inclusive, a se politizar, porque começa a
discutir outras ações da classe. (Entrevistado A)

Ao mesmo tempo, vários militantes vindos do espaço urbano começam a afluir para o MST.
É um movimento que se retroalimenta, no sentido de que a incursão do Movimento na cidade atrai
militantes de origem urbana e estes, por sua vez, acabam por dedicar grande parte de sua atuação às
lutas do meio urbano. Segundo o Entrevistado A, a ação urbana em São Paulo levou a uma maior
composição da direção estadual de militantes proveniente da cidade. Corresponderiam nesse período
a mais ou menos metade da direção: “De 50 dirigentes estaduais, uns 25 eram oriundos do trabalho
urbano, certo?”
Um dos entrevistados lembra de uma reunião de militantes que ocorreu em uma região rural
do estado de São Paulo, o Pontal do Paranapanema, na qual se elaboraram estratégias para entrar nas
ocupações urbanas de Campinas. Essa forma de ação ocorreria em conjunto com a dinâmica da
direção nacional de fortalecimento do MST, mas teria suas características e propósitos específicos. O
militante apresenta em seu relato maior desprendimento em relação ao MST e a intenção, desde o
princípio da construção do MTST, de se consolidar um movimento urbano com alguma autonomia
dos sem-terra. A visão de como se dava essa relação MST/MTST à época varia a partir da
perspectiva dos diferentes integrantes entrevistados, sendo que alguns, mais ligados ao MST,
ressaltam a importância da conexão direta entre as lutas rural e urbana, e outros, a construção da luta
nas cidades. Isso inclusive é expresso na distinta trajetória de cada um deles, decorrente de alguns
eventos que se deram posteriormente a esse processo inicial de construção da organização, os quais
trataremos nos próximos tópicos.
- Curioso, né? Você não acha que seja curioso a proposta de construção de uma entrada
urbana num espaço rural? O Pontal é uma das regiões mais rurais de São Paulo, não é?
- É, então, curioso, mas nem por isso menos prudente. Se for pensar, pela situação que se
encontrava o MST, no período de tensão, o MST tava sendo, vamos dizer a "bola da vez",
né? E muitos dirigentes se ligavam nisso. Sabiam que vinha reação. Num primeiro momento,
a visão que se tinha era de distensionar mesmo a situação no campo. Ao deslocar alguns
militantes pra cidade e construir o movimento na cidade, você atraía atenção para o problema
urbano. Mas não era homogêneo... o grupo não tinha as mesmas visões... não coincidiam...
Nós tínhamos um grupo que queríamos construir o movimento na cidade e bancar uma
construção dessa organização, autônoma ao MST, mas que precisava do apoio do MST, e já
estávamos vendo na Marcha pra Brasília, uma forma de divulgação. Porque o MST, de fato,
era um movimento que tinha muita influência sobre a esquerda. Eu falo influência, não no
sentido stalinista, né? De áreas de influência. Falo de contato e com condições pra propor
algo. Poderia ser numa região, mas não necessitaríamos do MST pra fazer um movimento.
Tinham vários movimentos de moradia desse período, mas nenhuma unidade nacional que
conseguisse levar a questão da moradia ao patamar nacional, como o MST fazia com a
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questão agrária. Teria que ter um Ministério da Reforma Agrária. Mas não tinha Ministério
da Reforma Urbana e nem sequer Ministério das Cidades. Então, nós precisávamos colocar
na agenda política, também, dos governos, os problemas urbanos. (...) Então, foi nesse
período que a gente começou a amadurecer isso também: "pô, mas peraí, o MST, em quê o
Movimento Sem-terra pode ajudar na construção do Movimento Sem Teto?" Porque o que a
gente tinha até então era aquilo, tava municipalizado. A nossa ideia era – pelo menos tava na
minha cabeça, não sei se tava na cabeça dos outros que tavam ali – nós, vamos construir algo
maior do que o MST, isso era um sonho, um sonho mesmo que eu tive, e acreditava até o
final. Aí nesse momento, falei "vamos construir um movimento social urbano, MTST, que
vai apoiar o MST". (Entrevistado C)

O debate sobre questão urbana no interior do MST e as disputas em torno de como seria a
atuação do Movimento Sem-Terra no espaço da cidade desembocaram na tática de unificação das
ocupações urbanas, de forma semelhante à atuação do MST com as ocupações rurais. Outro
elemento que era transposto do espaço rural para o urbano era a resistência aos despejos e as ações
de denúncia da truculência do poder público, com travamento de vias e ocupação de prédios
públicos. Assim, buscava-se, sob a sigla MTST, conectar as ocupações em andamento com o intuito
de construir uma unidade, conformando uma espécie de movimento de ocupações urbanas na região.
As ocupações de Campinas foram surgindo dessa forma, o que nós conseguimos fazer de
novo, naquele período, foi articular as ocupações. Elas eram articuladas. Por exemplo, a
gente tinha seis pontos de ocupações em Campinas, que depois virou seis bairros, então a
gente juntava todas elas para fazer uma mobilização e reivindicar as pautas de todas as
ocupações. Por exemplo, nós conseguimos, na época, derrubar dois presidentes de COHAB,
a questão da moradia desgastou o prefeito em trinta por cento de popularidade, então
estabelecemos um poder de pressão sobre a prefeitura. Nós conseguimos impedir despejo
durante um ano em Campinas. Se pesquisar nos jornais da época, vai encontrar os jornais
dizendo “Campinas é o paraíso dos sem-teto”. Isso em 1997, 1998. Campinas virou o paraíso
dos sem-teto, porque se tinha uma ocupação pequena... por exemplo, tinha uma ocupação lá
de cento e poucas famílias que ia ser despejada, a gente trazia em apoio àquela ocupação
uma que tinha cinco mil famílias, outra que tinha duas mil famílias. Então a ocupação de
cento e cinquenta famílias não era uma ocupação de cento e cinquenta famílias, ela tinha na
sua retaguarda várias outras ocupações. Tem um caso interessante, deu uma enchente em um
bairro que chamava Jardim Flamboyant, que tinha uma favela bem na beira do rio e encheu
os barracos. As famílias ocuparam por conta própria, era um terreno... em uma parte tinha
um shopping center construído e um terreno grande vazio entre a favela e a... As famílias
ocuparam o terreno do shopping, de uma entidade chamada FEAC, Federação das Entidades
Assistenciais de Campinas. Eles despejaram os trabalhadores sem liminar, com uma guarda
que eles têm, uma guarda dos comerciantes, legalizada e tal. Nós ficamos sabendo pela
imprensa do despejo, aí fomos para lá e ocupamos de volta, ficamos vários dias, impedimos
que eles despejassem, atrasamos a possibilidade de um despejo feito pela Polícia Militar com
a liminar e, no fim da linha, a gente conseguiu negociar uma saída para os trabalhadores
conquistarem terreno em outro canto, numa outra região de Campinas, chamada Parque
Floresta. Então o novo que a gente criou na época foi essa unificação das ocupações.
(Entrevistado A)

Apesar dessa articulação entre as ocupações ter sido bem sucedida por algum tempo, esse
processo foi permeado por uma série de entraves que, aos poucos, foram se expressando e tomando
proporções cada vez maiores. Um elemento constante era a presença de grupos “de direita” que
atuavam nas ocupações com interesses financeiros e/ou eleitorais. Pedia-se contribuição financeira
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das pessoas para que pudessem permanecer na ocupação ou aderir a ela. Em outros casos, buscava-se
apoio eleitoral dos trabalhadores oferecendo-se em troca promessas de campanha de regularização
das áreas ocupadas. A presença do MTST, de alguma maneira, coibia a ação desses grupos. À
medida em que se apresentava como uma opção de direção que se negava a cobrar qualquer auxílio
financeiro das famílias e mesmo a defender qualquer candidato às eleições, nem mesmo candidatos
do Partido dos Trabalhadores, as famílias, em muitos casos, acabavam por expulsar as antigas
lideranças e aceitar que a ocupação fosse organizada pelos militantes do MTST.
Tinham também ocupações dirigidas por elementos ligados à direita. Com alguns meses da
atuação deles ali dentro já começavam a roubar os trabalhadores, pedir contribuição. (...)
Esses caras sempre têm um aparato militar que sustenta eles para amedrontar as famílias,
certo? Só que não chega a ser uma milícia, são três, quatro jagunços. Mas, normalmente, a
maioria dessas ocupações acabavam nos procurando. Ficavam sabendo da referência do
MTST e nos procuravam, como foi o caso do Campo Belo, que é uma grande, do lado do
aeroporto Viracopos. Aconteceu isso. Os trabalhadores ficaram sabendo da gente, nos
procuraram, fizemos uma assembleia e acabou os trabalhadores expulsando o grupo que
dirigia lá. Do lado do Oziel tem um outro bairro chamado Monte Cristo, que foi dirigido por
um pessoal ligado a um pessoal da direita, um vereador da direita na época. E depois, com o
tempo, os trabalhadores expulsaram e a gente acabou assumindo a direção. (Entrevistado A)

Assim como no MST, como vimos na seção anterior, aqui também era necessária a
consolidação da organização interna das ocupações e a formação de militantes para garantir a
resistência. Nesse sentido, buscava-se de alguma forma transpor o método de organização interna
dos acampamentos rurais para o espaço urbano, o que, por algum tempo, também obteve ressonância
e garantiu algumas conquistas.
Acho que como a gente já vinha do MST, já trazíamos isso do movimento. Então a gente já
tinha essa coisa de unificar as ocupações rurais. Tentamos organizar de forma parecida as
ocupações urbanas, do ponto de vista de organizar setor, grupos de famílias e tal, uma parte
disso funcionou, que eram as coordenações, a gente chamava de comissões provisórias.
(Entrevistado B)

Inicia-se, todavia, um período de grande conflito no âmbito das ações urbanas. Assim como
no campo, as disputas pela terra urbana são muito intensas, ainda que na cidade elas possuam outras
características. A presença de muitas organizações políticas e do tráfico de drogas soma-se aos
conflitos, em razão dos interesses do capital e do Estado. Nesse sentido, o urbano e o rural se
diferenciam. As formas como os despejos se dão em cada um dos espaços e como as disputas
territoriais se articulam são distintas. E cada vez mais os militantes do MTST começam a se deparar
com esses limites ao reproduzirem o modelo organizativo do MST nas cidades. Os níveis de barbárie
são muitos mais intensos nas periferias, nesse período, do que no espaço ruralizado, e começam a se
expressar alguns dilemas para a militância. Surge o impasse entre a necessidade de dialogar com os
trabalhadores e atuar nesse espaço em grau de disputa tão barbarizado e, ao mesmo tempo,
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diferenciar-se como organização com princípios éticos e políticos.
No Parque Oziel,50 esse limite se expressou a partir das disputas com uma corrente do Partido
dos Trabalhadores, um confronto que era iminente, considerando a postura crítica dos militantes do
MTST, que eram contrários ao processo de institucionalização do PT e sua tentativa de canalização
das lutas sociais para a via eleitoral. Também o tráfico de drogas e os interesses de outros líderes
comunitários que se projetaram com o processo da ocupação entraram em conflito com as posições
do MTST. Um exemplo é a resistência à criação de associação de moradores, prática que acabou se
instituindo com grande força no Parque Oziel, após a expulsão dos militantes sem-teto. Muitos
moradores se referem, ainda hoje, aos líderes comunitários das associações de moradores como
presidentes do bairro, sendo que um deles se elegeu a vereador pelo PT. (FONSECA, 2012 ;
GHILARDI, 2012)
Na época a gente não queria criar associação de moradores, porque a gente tinha uma crítica
a isso, normalmente o presidente da associação vira cabo eleitoral de alguém ou vira
candidato a vereador, então a gente fugia dessa história de associação de moradores. Em
alguns casos, nós tivemos problemas, já na época, com correntes do PT, porque como a
gente projetava novas referências, sem ser sob a tutela de dirigentes do partido, a gente teve
problemas com correntes do PT disputando nossas áreas. Mas o que tem de novo é isso,
unificar as ocupações e estabelecer um poder de pressão unificado sobre a prefeitura.
(Entrevistado A)

Essas e outras contradições relacionadas à organização interna da militância levaram à saída
do Parque Oziel e das demais ocupações da cidade. O processo dessa ocupação é especialmente
relevante porque quatro líderes do bairro foram assassinados, o que expressa a situação limite em que
as disputas territoriais se situavam (FONSECA, 2014). Quanto a esses incidentes, temos certa
dificuldade de compreender como se deu esse processo de saída das ocupações em Campinas, a
partir dos relatos. Repete-se, na fala dos entrevistados, a avaliação de que a situação era
“insustentável”.
Ao longo dos anos de 1996 a 1998, os fatos são variados e simultâneos. Tentamos até agora
reconstituir parte desses eventos desde uma certa linha temporal. Ainda que tentemos apresentar uma
cronologia para descrição e análise desses elementos, é possível que estejamos cometendo erros na
concatenação de eventos. É importante inclusive considerar que, quanto à descrição cronológica dos
fatos, há disparidades entre os diferentes relatos. Cada um dos entrevistados tem um percurso distinto
no interior do MST e do MTST. Ainda que estivessem próximos entre si em diversas situações
descritas, participando das mesmas reuniões, marchas e ocupações, cada um tem sua própria
trajetória, atuando em diversas regiões do estado de São Paulo e mesmo do país.
50

Sobre a história do Parque Oziel e do Campo Belo, ver as dissertações de mestrado de Ghilardi
(2012) e de Fonseca (2014).
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As dificuldades que se apresentam para continuidade do trabalho de organização das
ocupações em Campinas compõem em parte uma intensificação de algumas divergências internas no
MST quanto aos rumos dessa faceta urbana do movimento. Desde a decisão de entrada nas periferias
até sua efetivação mantiveram-se as divergências internas. Era, entretanto, um processo em
construção em uma conjuntura adversa. Poucas eram as certezas. Mas, ainda que as diferenças se
expressassem, o processo se dava, em boa parte, de forma dialogada e havia certa abertura para ação
e apoio mútuo nas lutas em curso.
Foi uma coisa que a gente pensou e falou "ó, vai dar certo", mas pensamos inspirados na
realidade que a gente tava vendo, em Campinas principalmente. Que o pessoal de Campinas
que foi pra reunião sabia disso: era um espaço que tinha todas as condições para um
crescimento rápido. Muito rápido. Como aconteceu. O que a gente viu, depois, na realidade,
dos anos que foram se seguindo era que o troço funcionava. E também, outra coisa, não foi
consenso na direção estadual do MST a construção do MTST, não foi consensual. Mesmo
porque tinha outra proposta nacional. Então, a questão é que o estado de São Paulo queria
aproveitar um pouco os espaços que o MST havia construído de referência pra que a gente
pudesse divulgar. Assim como a gente divulgou... quem foi na Marcha Nacional, tinha o
pessoal com a carteirinha da Consulta Popular, entregando lá; mas tinha também um
grupinho lá, falando "o MTST é um movimento sério tal"; e tinha o Dirigente Y, que falava
"não se organizem na cidade". Na verdade, o Dirigente Y nunca foi convicto nessa ideia de
fazermos um movimento social urbano, ajudar na organização e construir um movimento
social autônomo. Na verdade, ele meio que achava que o horizonte mesmo é a luta rural
deles, e enfim, meio a característica do pessoal dele. Não sei se tá errado também. Não era
isso que a gente queria questionar. A gente queria o apoio do MST para a construção de um
grande movimento, mas o Movimento queria o contrário, que a gente ficasse como os
militantes do MST na cidade, organizando as pessoas da cidade pra levar pro campo. Que é
isso que você falou da recampenização. Eram experiências contraditórias.
(...) Por isso que eu falei, a visão que tinha lá não era homogênea. A gente sabia mais ou
menos assim, naquele período do Pontal, eu pelo menos comecei a entender a visão do
pessoal; mas eu comecei a pensar junto com os demais: "pôxa, a gente pode trabalhar junto,
qual o problema?" Até onde o interesse deles corresponde ao interesse nosso, a gente pode
conviver juntos... se der pra casar, a gente casa a vida inteira, se não der, a gente vai até a
esquina. (Entrevistado C)

A atuação do MST no ano de 1997 em Campinas, além de fortalecer as ocupações urbanas e
suas conquistas, contribuiu para desgastar o prefeito Chico Amaral (PDS) e fazer cair sua
popularidade. Apesar dos conflitos com algumas correntes do PT na cidade, a ação organizada do
MTST acabou contribuindo para a eleição de Toninho, do PT, em 2000. A corrente da qual o
candidato participava era próxima de setores críticos no interior do partido, apoiava a ação do MST e
MTST e do movimento sindical combativo. Retomaremos essa atuação institucional articulada com
o MST mais adiante. Mas adiantamos que, um ano após sua posse, Toninho foi assassinado devido à
disputa de interesses de algumas máfias político-empresariais da cidade. Fatos nunca devidamente
esclarecidos.
Compreendemos que o período que se seguiu à incursão do MST em Campinas foi permeado
por muitas ações simultâneas, as quais sintetizamos em dois importantes processos: a tentativa de
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expansão do MTST para outras cidades e regiões do país e a construção de um grande acampamento
rural com uma base social essencialmente urbana, o acampamento Nova Canudos.

c) A ocupação Nova Canudos como experiência híbrida campo-cidade
No ano de 1998 surgiu a proposta de uma ocupação rural com um caráter distinto das
realizadas até então, pois beberia na fonte do trabalho urbano que estava sendo realizado pelos
militantes do MST e do MTST. Segundo um dos entrevistados, essa proposta teria partido de um dos
dirigentes que, embora tivesse proximidade com a experiência urbana de Campinas, também era
oriundo do espaço rural e participava do movimento desde antes do início da experiência urbana. Sua
proposta seria fazer uma ocupação rural com um caráter diferente das que ocorreram até aquele
momento. O objetivo seria aproveitar a facilidade que os militantes sem-teto agora tinham de entrar
nas periferias para desenvolver um trabalho de base massivo, com o objetivo de realizar uma grande
ocupação rural.
- O que eu percebi é que, já nesse período de Campinas, estava se gestando o interesse de
construir e fortalecer as ocupações rurais e não priorizar a continuidade do trabalho de base
para organizar o movimento nas cidades e isso se deve, na minha opinião, fundamentalmente
à ação dos agentes políticos de Campinas que conversavam também na direção do
Movimento pra fazer esse recuo, tá certo? Fazer esse recuo, porque eles não queriam que a
gente continuasse fazendo esse trabalho em Campinas. Pelo menos, assim, não na direção
desse trabalho. Poderíamos fazer até, mas a direção teria que ser o PT, certo? É isso, na
minha opinião é isso. E aí parte da direção do MST concordou um pouco com isso, né?
– Que isso não era tarefa dos sem-terra, isso era tarefa do partido?
– Do partido. E também esses militantes têm que fazer trabalho de base pra levar o pessoal
pro campo. Tinha também uma análise que eles colocavam no MST que o Movimento teria
que se ocupar com as questões de luta pela terra e não com a política, não com as eleições.
Meio que tentando construir condições para que o Movimento não crescesse pela via
institucional. Mas isso pra nós não tava pautado. Porque nós não queríamos essa via. Nós
queríamos construir o movimento social urbano. (Entrevistado C)

Aqui vale dizer que as posições dos entrevistados diferem em relação aos porquês da
construção dessa ocupação rural. Diversas são as ênfases que dão aos vários motivos para realizar a
Nova Canudos. Todos a compreendem como um tipo de recuo da atuação do MST em relação à
experiência urbana e à construção do MTST. Alguns dão maior ênfase a uma espécie de intervenção
do MST, que teria atuado para refrear a construção do Movimento Sem-Teto.
Já outros entrevistados explicam essa mudança com maior ênfase nas dificuldades internas
que estavam vivenciando na periferia urbana. De alguma forma, a aplicação do método do MST nas
ocupações da cidade estava sofrendo com elementos com os quais até então não se sabia lidar, como
mencionamos: as disputas entre algumas organizações da direita e da própria esquerda e as investidas
239

do tráfico de drogas em busca de resguardar seu território de atuação.
Vale dizer que todos os entrevistados mencionam ambos os fatores, intervenção externa dos
coletivos de direção e crise interna, como momentos de transformação da atuação urbana por parte
da militância do MST. A divergência está na interpretação do que seria mais relevante. Porém, ainda
que não consigamos mensurar, hoje, o quão determinante foi um ou outro elemento, parece-nos que
houve tanto alguma intervenção da direção do MST de São Paulo como dificuldades de atuação
concretas em Campinas que conformaram esse tipo de proposta intermediária. Esta, de alguma
maneira, recuperava a ideia da recampenisação, mas agora utilizava-se de uma inserção dos
militantes nas periferias urbanas, o que não existia anteriormente. Esse fato permitiu a construção de
uma ocupação com uma quantidade de pessoas impressionante para as referências da época. Há
muito tempo o MST não conseguia realizar no estado de São Paulo uma ocupação de terras tão
massiva.
Entretanto, ainda que o objetivo fosse ocupar uma área com certa proximidade dos centros
urbanos, ela não deixava de ser uma ocupação rural, na qual o “método do MST” poderia se
reproduzir de forma mais plena do que no espaço urbano e suas disputas. Seria uma ocupação rural
com um número muito grande de famílias, de ampla massificação, e com uma base social
declaradamente urbana e periférica. Podemos inclusive pensar a Nova Canudos não como uma
abdicação da experiência urbana, mas como um momento que a compõe, considerando inclusive a
simultaneidade dessa ocupação e do processo de expansão do MTST nas periferias urbanas. Ao
mesmo tempo em que se realizava essa ocupação, alguns militantes foram deslocados para periferias
urbanas em diversos locais do Brasil, principalmente para a região metropolitana de São Paulo.
Nesse sentido, mesclava-se a entrada em periferias de outras cidades e o trabalho de base para levar
trabalhadores para a Nova Canudos.
A última ocupação grande que fizemos foi em torno de mil famílias, a Nova Canudos em
1998. A gente conseguiu juntar em torno de mil famílias. Nessa ocupação a gente utilizou
um outro recurso. A gente já tá fazendo um trabalho urbano nas periferias de Campinas, São
Paulo, Osasco, Guarulhos. Então o pessoal nosso que estava construindo o MTST se
envolveu no trabalho de base. Foi diferente porque uma coisa é você ser desconhecido na
periferia e convencer famílias a fazer luta no campo. Outra coisa era aquele militante que já
era conhecido na periferia. Facilita o trabalho. O cara já é conhecido. Então não é um
desconhecido que está te convidando. Ele mora ali e tá fazendo o trabalho, tá fazendo luta.
Luta contra o despejo, luta de favela. Nós estávamos fazendo o MTST desde 1997. A Nova
Canudos foi em 1998. Então usamos muito esse recurso e conseguimos juntar mil famílias
mais ou menos. (Entrevistado A)

Essas simultaneidades possibilitaram que alguns militantes vivenciassem um processo de
oscilação entre o MST e o MTST, conhecendo as características e práticas dessas duas experiências.
No caso do MTST, ainda intimamente vinculado à dinâmica do Movimento Sem-Terra, não era
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muito clara sua estratégia e como se organizaria. O entrevistado citado a seguir traçou um caminho
distinto dos que tratamos até o momento, pois sua atuação na militância é originária das periferias
urbanas, e seu primeiro contato direto com uma organização se deu a partir do MTST. Após esse
primeiro contato, ele se deslocou para as áreas rurais e toda sua trajetória é marcada pela oscilação
entre esses dois movimentos, mesmo após a autonomização dos sem-teto em relação aos sem-terra.
Seu testemunho expressa as indefinições desse momento, quando o movimento dos sem-teto ainda
estava de alguma forma sendo gestado.
Começamos a estudar. A princípio rolava uma divergência, a gente militava no Movimento
mas não sabia o que a gente ia fazer lá, entendeu? Como Guarulhos tinha muita favela a
gente vivia um dilema: se a gente fazia uma outra ocupação, se a gente só ajudava a manter
as que já tinha, se a gente organizava o que já existia e de que forma organizava, ou se a
gente ia pra lá só por… aí, nessa discussão, resolvemos fazer uma ocupação própria, pra ter
uma experiência de como é fazer uma… porque mesmo coordenando as favelas, nunca
tínhamos feito uma ocupação na vida. Aí fizemos essa ocupação nesse terreno que era do
Walter Luongo. Ocupamos de noite e de manhã fomos despejados. Aí frustrou. Nesse
período o MST propôs de fazer a Nova Canudos. Aí a gente começou a fazer trabalho de
base pro MST. A gente atuava enquanto MTST mas fazia trabalho de base pro MST. Coisa
de um ano, entre 1998 e 99, ficamos fazendo trabalho de base. Teve a Canudos e nessa fase
da militância fomos embora pro MST. (...) Aí a gente acabou vindo pro MST e acabou
ficando um período militando no MST, isso quase um ano. (Entrevistado E)

A proposta de ocupar garantindo a proximidade aos grandes centros urbanos era uma
tentativa de evitar o isolamento, mantendo-se o contato com as organizações apoiadoras do espaço
urbano e a facilidade de denúncias públicas de qualquer violência contra os ocupantes. Por isso, a
ocupação foi realizada em uma área rural do município de Porto Feliz, região de Sorocaba, às
margens da Rodovia Castelo Branco e a cem quilômetros da cidade de São Paulo.
A ideia da Nova Canudos era fazer uma ocupação perto de grandes centros com o objetivo
de dificultar o isolamento. Como o governo FHC tinha endurecido na política de... no
primeiro governo ele resolvia conflitos, quando o conflito ficava muito intenso, ele fazia um
assentamento, mas ele percebe que, ao resolver o conflito, os trabalhadores se animam para
fazer mais ocupação. No segundo governo estanca isso e tenta endurecer com o movimento.
Então havia um período em que as conquistas estavam mais difíceis e o movimento de São
Paulo tomou a decisão de fazer uma grande ocupação para tentar iniciar um processo de
atribuição de terra por conta própria. Medir terra por conta própria e os trabalhadores irem
plantando. (Entrevistado A)

A ocupação não conseguiu se manter nessa área após despejo e foi sendo cada vez mais
empurrada para as áreas rurais, após outras tentativas de ocupação. Isso se deu também através de
táticas de intervenção de funcionários do governo, que se aproximavam das direções indicando
possibilidades de conquista em locais cada vez mais ermos. Distanciou-se, portanto, das grandes
cidades, o que contrariava um fundamento crucial da estratégia de lutas proposta.
E fizemos essa ocupação, mas não conseguimos... fizemos várias peripécias, refregas,
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naquela região, tomamos um despejo grande e aí fomos para outra região, mais para o
interior, chamada Anhembi. Aí o governo usou uma tática muito esperta para isolar aquela
movimentação, que foi oferecer o seguinte, ainda para Anhembi ele usou isso, alguém do
governo soprou no ouvido de alguém da nossa direção: “olha, se vocês forem para Anhembi,
lá tem uma fazenda de 8 mil hectares de terra pública, é possível sair terra lá”. Aí o pessoal
recuou para lá e em Anhembi tomamos vários despejos. Aí alguém do governo federal veio
conversar em uma reunião exatamente, não foi mais ao pé do ouvido, falou: “Ó, se vocês
forem para Iaras, em três meses eu assento todo mundo”. Os trabalhadores foram para Iaras e
ficaram lá esquecidos, isolados, porque Iaras já dá quase 300 quilômetros de São Paulo.
(Entrevistado A)

O governo é bem sucedido na tática de isolamento da ocupação ao mesmo tempo em que o
MST não consegue dar resposta para aquela quantidade de pessoas sem conquista. Ainda que o
número de famílias tenha caído de 1.000 para aproximadamente 500, isso significava a subsistência
de cerca de 1.500 pessoas em um acampamento nos confins rurais do estado de São Paulo, sem o
auxílio dos apoiadores, agora distantes espacialmente, e à mercê de políticas de assistência
ineficientes. Esse movimento de adentrar o interior do estado é visto como um recuo pela militante
que esteve presente nesse processo e se tornou responsável pela ocupação por alguns meses, quando
ela se instalou na região de Iaras.
- Na verdade, acho que as condições em que a ocupação vai pra lá, que a Nova Canudos vai
pra lá é...bom, tem várias coisas né, das dificuldades. Primeiro que é uma região no meio do
Estado muito distante dos centros. Um acampamento que chega na região não tem muita
estrutura, vai pra distante dos apoios também. Durante um bom tempo as ocupações
precisam de um apoio. Porque as pessoas não têm como sobreviver, né. E aí, assim, durante
um tempo, Canudos recebeu muito apoio e quando vai pra Iaras perde parte desse apoio, por
conta mais da distância mesmo. (...)
-E muda um pouco do objetivo inicial...
-Sim. Porque é um recuo. Um recuo na tática de estar próximo dos centros urbanos, de estar
próximo de uma grande rodovia, muda totalmente, ou seja, vai pra uma região e fica quase
invisível.
(Entrevistada D)

A despeito desse recuo, em Iaras, houve algumas “novidades” organizativas em relação às
ocupações rurais realizadas até então. Uma delas é a divisão dos lotes pelo movimento. O que na fala
do militante abaixo aparece como “dividir os lotes por conta própria” nada mais é do que incentivar
os acampados a começar a produzir. A divisão dos lotes, à revelia da conquista legal da terra,
impunha maior nível de radicalidade e comprometimento das pessoas. Essas táticas de resistência
eram debatidas na direção do movimento e, ainda que fossem inciativas da direção do estado de São
Paulo, contavam com o apoio da direção nacional.
- Então isso foi debatido em todo o movimento aqui em São Paulo, encampado pela direção
nacional e, em seguida, nós colocamos em prática. A nacional também colocou em alguns
casos. Foi uma fazenda aqui que foi a Nova Canudos, a ideia inclusive daquela ocupação era
fazer perto de algum grande centro para iniciar a distribuição de terras por conta própria. Nós
discutimos isso com os trabalhadores, na base, para levar os trabalhadores. É claro que a
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gente discutiu, mas falamos para eles que precisávamos juntar muita gente. No fim fomos
conseguir fazer isso depois, lá em Iaras, onde conseguimos distribuir em torno de uns 8 mil
hectares por conta própria, para plantar lá e se virar.
– Por conta própria significa que não tem qualquer tipo de...
– Sem legalização. O governo não legaliza, a gente impede os fazendeiros de ficar nas
fazendas e... expulsão dos fazendeiros, impedir ele de produzir o que ele produzia, no caso lá
era gado, em alguns casos, madeira.
(Entrevistado A)

Essas tentativas de “expulsão” dos fazendeiros se deram mediante intensos conflitos. Os
ocupantes dividiam os lotes através de um mecanismo simples de medição, utilizando uma corda, e
iniciavam o plantio de alimentos para consumo.
No âmbito da organização, arriscamos comparar essa ocupação à estrutura “rururbana”,
terminologia aceita pela entrevistada como forma de descrição do método organizativo da Nova
Canudos, ainda que não se utilizasse o termo naquele período. Sua especificidade era a organização
da ocupação em pequenos lotes, com espaços entre os barracos e incentivo para que os acampados
produzissem alimentos para subsistência em seus respectivos “quintais”, ainda que a área não
estivesse conquistada definitivamente. Além disso, a área era organizada a partir de grupos de
famílias divididas em quadras. Seria, assim, uma forma de ordenação do espaço que mesclava
elementos rurais e urbanos.
- O que você acha que era diferente?
- Ah então, a estrutura interna de organização, a forma de organizar no espaço geográfico,
como acampamento, a gente já montou espaços coletivos. Antes o acampamento era tipo
acampamento... Não que não tivesse organização, não tivesse representante de famílias e tal,
mas a forma de organizar... Então já dividiu as famílias no acampamento, tinha quadra, cada
pequeno lote pra moradia tinha um quintal. Todos os grupos eram organizados assim, o
espaço geográfico era tipo ruas, então, no final da rua, culminava com o espaço da
assembleia que era um barracão enorme que nós construímos coletivamente.
-Não era um barraco do lado do outro, então?
-Não. Não. Era organizado, era tudo bonitinho, assim, organizado. Era medido, tudo junto
com a militância, junto com os acampados, foi discutido. Então tinha um tanto, um
pedacinho de terra, não me lembro qual era a metragem, mas tinha. Então eram quadras. E
cada grupo de famílias tinha uma representação. Tinha o espaço da assembleia coletivo.
Inicialmente tinha cozinhas coletivas, depois que foi se individualizando, mas tinha dos
grupos, inclusive. A ideia do pessoal cozinhar juntos, dos grupos, facilitava um monte de
coisa, distribuição dos alimentos pra não ser individualizado. Mas depois foi
individualizando. Então as pessoas já foram tendo autonomia pra várias coisas e meio que se
transformando num “lotinho”. Pequeno lote e autônomo. O pessoal plantava alguma coisa.
Num quintalzinho pequeno, mas já fazia alguma coisa.
-Tinha essa ideia que aquilo seria um acampamento “rururbano”?
-Tinha. A gente não usava esse nome.
-Não usava esse nome?
-Não. Mas tinha de que as pessoas estavam ali, tinham um nível de organização já, né. Tinha,
era toda uma perspectiva urbana. Nesse aspecto de organização também, de espaço físico, as
quadras.
(Entrevistada D)

O caráter urbano dessa ocupação rural influenciava tanto no sentido da organização espacial
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do acampamento, como vimos no relato acima, quanto na dinâmica da organização política interna.
A origem urbana da base se expressava na grande capacidade de manutenção da organização interna
e da construção e manutenção de espaços coletivos. Isso se daria, segundo interpretação da
entrevistada, devido ao fato de que a maior parte dos acampados já havia participado de luta social e
política anteriormente, seja em ocupações urbanas, seja no movimento sindical.
As pessoas já tinham passado por algum tipo de organização, seja no trabalho, muitas
pessoas já tinham...inclusive tinham relação sindical da onde vinham, suas regiões de onde
vinham, já tinham passado por sindicato alguns. Não militavam mas já tinham sido base de
algum sindicato. Tinham um conhecimento de atuação, de como funcionava os sindicatos e
tal. Inclusive tinha gente que veio do trabalho de base do sindicato que eram ex-operários e
que se manteve durante bastante tempo no Nova Canudos. Depois eu não sei, não
acompanhei mais. Eu lembro de alguns grupos, lembro de um grupo especificamente logo na
entrada do acampamento, que era uma companheira que era do sindicato, que era base do
sindicato que tinha ido pra lá lutar por um pedaço de terra e que era referência, inclusive.
Que era coordenadora do núcleo. Não lembro o nome dela agora, mas tinha sim. Tinha essa
ideia de que as pessoas já tinham passado por algum nível de organização muito mais do que
os que vinham direto do campo e que era necessário manter isso. (Entrevistada D)

Algo que intensificava a organização interna também se conformava em um problema na
medida em que, devido a uma série de carências estruturais, a militância começava a ter dificuldades
para se manter na direção da ocupação. O isolamento de Nova Canudos na região de Iaras, o
acampamento que se tornava “invisível” aos apoios e que não recebia auxílio suficiente do Estado,
levava a graves dificuldades estruturais.
- Mas eu lembro que fui pra reunião de direção e falei: “Vocês estão malucos de me deixar lá
sozinha!” Um problema seríssimo lá de falta de estrutura, falta de comida. Nós passamos
fome lá!
- Isso que eu ia perguntar. Como vocês faziam com a alimentação?
- Nós passamos fome. A gente tinha arroz. Nem sal tinha! Tinha uma época que não tinha
nem sal! Não tinha dinheiro, não tinha nada. Simplesmente abandonaram nós lá.
Abandonaram as famílias na verdade, todo mundo. Tinha uma reinvindicação de cesta básica
do Incra que não vinha, demorava pra vir. Às vezes dois meses sem vir uma cesta miserável
e a gente se sustentava com aquilo. E o que tinha que fazer? Lógico. O Militante X que tinha
organizado um grupo pra pegar carne, porque ninguém vive sem carne. Acontece que isso
tomou um rumo com a ausência dele, que as pessoas começaram a fazer por si,
individualmente, pequenos grupos, inclusive fazer vários roubos nos sítios em volta, na
cidade, porque as pessoas estavam passando necessidade. E a gente não dava conta de suprir,
era muita gente. E assim, era um horror. Como é que você coordenava um negócio desse?
Como que você impedia as pessoas de fazerem isso? Porque a gente ficava sabendo, porque
as pessoas vinham contar, né, e a gente via algumas coisas, algumas pessoas vinham dedurar.
Aí eu fui pra direção, falei: “Vocês são loucos. Como é que nós vamos fazer? O que é que
aquilo vai virar? Vão assaltar todos os lugares lá? Como que vai fazer?” (...) Foi depois disso
que deu todos aqueles conflitos. Várias ações que tiveram. Eu saí, na verdade. (Entrevistada
D)

Soma-se a isso a cultura da violência urbana que acaba se transferindo com as famílias para o
meio rural. Em um contexto de escassez, as práticas violentas vêm à tona. Acaba restando para a
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direção a expulsão de muitas famílias, o que criou um clima de tensão e quase inviabilizou a
continuidade da ocupação em determinados momentos.
O pessoal da cidade foi pra lá com todos os seus problemas: alcoolismo, droga, briga e tal…
e o MST tinha uma prática de… pra você ter uma ideia, era proibido entrar no acampamento
com cachaça. E se o cara fosse pego bebendo dentro do acampamento, com cachaça, era
expulso, entendeu? Então foi expulsando muita gente. (Entrevistado E)

Aqui entrava o dilema da forma de garantir continuidade a partir dessas condições. Quanto à
produção de alimentos pelos acampados, também muitos eram os entraves. Além de não haver
subsídio para o plantio, portanto insumos, sementes e orientação técnica por parte do Estado – afinal
o assentamento não estava legalizado e não poderia receber esse tipo de recurso – muitas vezes havia
problemas de adaptação a um novo modo de vida, que não fazia mais parte da cultura do trabalhador
instalado na cidade. Como tentativa de responder a isso e levar adiante o projeto de recampenisação,
o MST buscava meios de construir a adaptação desse sujeito urbano ao trabalho na terra. Na
experiência da Nova Canudos tencionava-se consolidar a ocupação a partir de uma escola de
formação técnica para produção agrícola. Entretanto, com as dificuldades estruturais que se
impunham, como a garantia da alimentação básica dos acampados, tal projeto de formação ficou
inviabilizado.
- O movimento sempre tentou fazer formação no campo da produção, orientar, trazer pessoas
(...). Por exemplo, a Nova Canudos que é uma ocupação que eu ajudei a organizar em 1998,
quando ela sai de perto de Sorocaba e vai pra Iaras, ela vai com a proposta de ser uma escola
de formação agrícola. Inclusive foi pensada a disposição das pessoas no espaço de forma que
tivesse um espaço na agrovila pra ter um porco, uma galinha, uma horta e o espaço coletivo
de plantação. Então a ocupação em si já é um espaço de formação. Então tinha uma proposta
de formação. Mas o que ocorre é o seguinte, a diferença da pessoa que trabalhou no campo,
que viveu no campo pro que trabalhou na cidade é que na cidade o trabalhador recebe a cada
15 dias, um mês, e no campo, na cabeça do agricultor, é diferente, ele planta uma mandioca
pra colher daqui um ano. Então o trabalhador urbano não vê incentivo pra plantar mandioca.
Plantar um abacaxi é um ano e seis meses. Uma bananeira, um ano e seis meses, quase dois
anos. Então isso no assentamento tem diferença.
- Isso implica também mudança de hábitos.
- Mudança de hábitos. Que a maioria acaba também não se adaptando. A maioria não se
adapta porque é toda uma vida trabalhando na cidade.
(Entrevistado A)

Esse estranhamento do trabalhador urbano em relação ao trabalho agrícola é apontado por um
dos entrevistados como um problema crucial na realização de Nova Canudos como experiência
híbrida campo-cidade. Sua avaliação vai no sentido de que teria sido um erro a dedicação da
militância ao projeto da recampenisação; ele defende que esse sujeito não conseguiria se adaptar ao
campo e que, portanto, o mais coerente seria organizá-lo sem retirá-lo do espaço urbano.
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Em Iaras, tem gente de Guarulhos, lá. Foi deslocado mais de 400 km de distância... e
permaneceu porque o trabalho foi bem feito, o trabalho de base. E também na Nova Canudos
foi feito quase que um cronograma de formação política, de orientação, sabe, pras pessoas se
integrarem definitivamente com a identidade rural. E aí, as pessoas que permaneceram, a
gente verifica que não são pessoas, assim... são pessoas que já tiveram contato com a terra e
que estão nas cidades, e em geral são de faixa etária... Não é jovem, o jovem mesmo que foi
pra Nova Canudos voltou em seguida, passou três, quatro meses já tava voltando pra cidade;
mas os senhores, as senhoras, os pais, as mães permaneceram. Então as pessoas já tinham
vínculo anterior com a questão agrária e com isso a gente pode concluir que: não é uma
estratégia acertada, certo? Se vincular a cidades pra levar o pessoal pro campo. Apenas as
pessoas que tiveram vínculo anterior que permaneciam no campo. (Entrevistado C)

As consequências para os que não se adaptam em geral se resumem no retorno à cidade ou na
transformação do acampamento ou assentamento em local quase que estritamente de moradia. Em
geral, em assentamentos próximos a centros urbanos, muitos assentados da cidade acabam por
arrumar empregos nesse meio, apesar de residirem na zona rural.
E o que fazem quando não se adaptam?
Hoje uma boa parte dos assentados trabalham perto do assentamento, trabalham fora. O cara
mora ali, planta alguma coisinha e faz bico fora. Isso no Brasil inteiro. Onde a geografia
permite, né. Uma boa parte tá trabalhando em fábrica inclusive. E mora no assentamento.
Planta alguma coisa pra sobreviver, mas a fonte de renda dele é.. (Entrevistado A)

Por fim, Nova Canudos permaneceu na região de Iaras e, após alguns anos, conquistou-se o
assentamento das famílias que ali resistiam. Entretanto, a despeito da conquista da área, entendemos
que de alguma forma foi uma experiência fracassada em relação à sua proposta inicial, qual seja,
realizar uma ocupação diferenciada das estritamente rurais. Pela primeira vez havia se dado atenção
às características dessa base social periférica, de modo a pensar uma nova forma de luta e
organização política que fosse potencializada por essa conexão campo-cidade. Muitos foram os
elementos que caracterizaram essa especificidade de Nova Canudos, tais como: a realização da
ocupação perto de grandes rodovias e centros urbanos, a forma de organização territorial semelhante
a de um bairro com pequenas áreas de plantio nos terrenos individuais, o processo de organização
política coletivo marcado pela experiência prévia dos ocupantes, o projeto de construção de uma
escola agrícola para adaptar a capacidade de trabalho ao meio rural, a relação de aproximação com
organizações que atuavam na cidade como os sindicatos e setores progressistas da Igreja católica.
Alguns desses elementos foram retomados nos anos posteriores, tanto na construção do
MTST quanto das Comunas da Terra, os quais exploraremos mais adiante. Todavia, foram parte de
uma experiência que fracassou em grande medida por ter sido empurrada para uma região ruralizada,
fruto da dificuldade da conquista e da intransigência do Estado. É claro que também poderíamos
considerar aqui os erros da organização e da militância. De qualquer maneira, essa experiência
híbrida entre o rural e o urbano, e seu respectivo fracasso, reverberam nos anos subsequentes nos
rumos do MST e do MTST.
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Nova Canudos, por algum tempo, arrefeceu as divergências internas que começavam a se
delinear entre os dirigentes, de caráter rural e urbano. Retomando esses elementos, por um lado,
havia aqueles que defendiam que o MST deveria ser um movimento de camponeses que lutam pela
Reforma Agrária e que as tarefas que envolviam o espaço urbano caberiam a outras organizações,
pois todas essas demandas deveriam ser articuladas pelo partido político. Essa concepção tem seus
fundamentos na teoria leninista da revolução que, a nosso ver, atravessa a estrutura do MST em
vários âmbitos. Afinal, era a herança política da esquerda brasileira e que, como trataremos mais
adiante, é reafirmada a despeito das derrotas das experiências socialistas.
Além disso, chamamos a atenção para uma característica contraditória dessa concepção.
Defendia-se que o MST deveria atuar sem qualquer perspectiva eleitoral, pois esta não seria tarefa do
Movimento Sem-Terra. Porém, sempre manteve-se grande proximidade entre vários desses
dirigentes e o Partido dos Trabalhadores, considerado o articulador central das lutas pósredemocratização. Na medida em que o partido se volta quase que exclusivamente para a perspectiva
eleitoral, ao longo dos anos 1990, e chega ao Planalto em 2003, isso afetou diretamente os rumos do
MST, como vimos ao longo da tese. Essa posição mantém-se, portanto, muito próxima ao PT durante
toda sua trajetória, ainda que, em diversos momentos, tenha se reafirmado a necessidade de garantir a
autonomia perante partidos e governos.
Por outro lado, havia os dirigentes de origem urbana e que entraram no movimento já com
fortes críticas à via institucional-eleitoral petista e que vivenciavam os elementos de crise que
colocavam em questão essa teoria da organização política. Concretamente, se experimentava uma
crise da base social do MST com a escassez de trabalhadores dispostos a fazer a luta pela terra que
fossem provenientes do campo, e uma crise do capitalismo no Brasil e no mundo que excluía
milhares de trabalhadores da estrutura capitalista de produção. Estes se aglutinavam nas periferias
urbanas e sobreviviam de trabalho precário e informal, sem conseguir retornar aos espaços de
trabalho organizados pelos sindicatos e partidos à época. Os militantes de origem urbana, através de
suas atuações radicalizadas, dão novo fôlego ao movimento, promovendo um novo ciclo de lutas.
Por isso, apesar das tensões internas entre as diferentes posições, há processos de aproximação e
distensão que se alternam e possibilitam alguma unidade à organização.
Compreendemos a ocupação Nova Canudos como uma tentativa de conciliação dessas
distintas perspectivas. Sua falência, portanto, é o início da dissolução dessa unidade. Vejamos mais
alguns elementos de expressão da intensificação dessas divergências.
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d) Contradições da luta urbana e a autonomização do MTST
Como relatamos no início do tópico anterior, simultaneamente à Nova Canudos havia
militantes que atuavam no sentido de levar o MTST para outras regiões. Nesse momento, a relação
com o MST ainda era umbilical, já que era nas reuniões de direção deste que o futuro do movimento
sem-teto era definido. Nelas, foram determinados os locais para onde seriam deslocados os militantes
com o objetivo de entrar nas periferias urbanas e consolidar o novo movimento. Lembramos que essa
dinâmica estava integrada à construção da ocupação Nova Canudos, considerando que grande parte
da atuação dos militantes do MTST nas periferias do estado de São Paulo estava atrelada ao trabalho
na base com o objetivo de levá-la para a ocupação. Como vimos, entretanto, esse processo alcança
uma série de limites, internos e externos, e há um retorno de parte da militância para as periferias
urbanas.
Tinha um fenômeno que acontecia dentro do movimento. Todo mundo fazia trabalho, todo
mundo nas suas regiões, uns na cidade outros no campo. Mas quando tinha uma ocupação,
todo mundo se enfiava nessa ocupação. Ia passando um tempo e a militância ia entrando em
conflito dentro da ocupação, porque ficava ali sem fazer p... nenhuma. Então chegou um
momento que os meninos de Itapevi (...) tinham uma proposta de fazer um trabalho lá. Aí
eles foram pra Canudos e me propuseram de voltar pra cidade, mas não pra Guarulhos, pra
Itapevi pra ajudar a construir a região, construir o MTST. E o pessoal da direção também
propôs que os urbanos voltassem pra cidade, que ali já estava tudo dominado. Eles já tinham
aprendido a lidar com o urbano, entendeu? Aí a gente voltou mas as coisas não eram muito
organizadas, as coisas meio que iam na base do rolo, entendeu? “Vamos pra Guarulhos!..
Vamos pra Itapevi!” e a gente botava a mala nas costas… (Entrevistado E)

Um dos elementos que balizaram a tática de construção do MTST, segundo os entrevistados,
era a ideia de que as intervenções deveriam se dar próximas a grandes rodovias, traçando uma
espécie de cercamento das cidades e consolidando um poder de intervenção na circulação de
mercadorias, pois seria possível interromper o fluxo de grandes vias com populações estabelecidas às
suas margens.
Essa tática é inspirada, de algum modo, na Revolução Chinesa, na tática elaborada por Mao TséTung para que o campesinato organizado fizesse um cercamento das cidades, instaurando o momento
insurrecional. Nessa perspectiva, é curioso pensar o hibridismo dessa inspiração e a
contemporaneidade em que se deu. Afinal, a base mobilizada em questão não seria camponesa, mas
de trabalhadores periféricos, em sua grande maioria precarizados e/ou desempregados urbanos.
Porém, os militantes que planejavam essa tática haviam experienciado a luta agrária, estudado nos
locais formativos do MST e apreendido grande parte de suas bases teóricas. É uma tática , em suas
origens históricas voltada à ação do campesinato, pensada, agora, por militantes de origem urbana,
que aprofundaram, entretanto, seu engajamento em uma organização de fundamentos agrários, e
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retornavam à cidade com todos esses elementos para pensar um processo de luta que pudesse levar à
via insurrecional. Assim, o hibridismo dessa militância se expressa também na forma como tratam
suas referências teóricas e práticas.
Concretamente, julgou-se que os locais de expansão do movimento seriam os estados de São
Paulo e Rio de Janeiro e a cidade de Brasília e seus arredores.

É, por exemplo, eu nunca saí da direção do MST. (...) Mas fui morar no Rio de Janeiro e
participava da direção de São Paulo. Eu ia para as reuniões da direção e discutia a ação que
fazia no Rio de Janeiro. Então a partir do momento que a gente consolidou o movimento de
ocupações em Campinas, a gente discutiu uma estratégia mínima de fazer ocupações perto
das principais rodovias e perto dos grandes centros, a ideia era a de cercar a capital. Então,
na época, a gente discutiu que tinha três lugares importantes de se fazer isso, organizar o
MTST, que era São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Até fizemos o estudo de Brasília, mas
não conseguimos. Agora, mais recentemente, o pessoal conseguiu fazer algumas ocupações
lá. Eu mesmo fui pra Brasília fazer estudo de toda a periferia da região, Taguatinga,
Ceilândia, aquele fundo todo onde mora a pobraiada. E fui para o Rio de Janeiro. E aí a gente
conseguiu distribuir militante. O que a gente fazia... mesmo esquema do trabalho de base
para levar gente para o campo, a gente levava dois ou três militantes em Guarulhos, um que
tinha mais experiência e dois mais ou menos começando, e arrumava lugar para o cara ficar
lá um mês e o cara tinha que se virar. Em Osasco mesma coisa, botamos lá uns dois, três
militantes. Tentamos por muito tempo fazer isso em São Bernardo, mas o MTST nunca
conseguiu se consolidar naquela região, apesar de ter feito a ocupação da área da Volks.
(Entrevistado A)

Nesse trecho, menciona-se a dificuldade de expansão para Brasília. Já no Rio de Janeiro, a
militância atuou, revezando-se, por um período estimado em cerca de dois anos. Várias ações foram
realizadas nas periferias na cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense com foco na luta por
moradia: ocupação de prédios abandonados, de beira de estrada, de terrenos vazios, atos e marchas.
Após alguns anos de lutas, conquistou-se uma área em Sepetiba, que constituiu o bairro chamado
Nova Sepetiba, em um dos extremos da cidade do Rio de Janeiro.
- Primeiro a gente fez um teste para ver se o pessoal ia. Nós fizemos uma marcha de Santa
Margarida à igreja de Campo Grande. Foram umas duas mil pessoas na marcha. Até a polícia
assustou. Aí nós nos organizamos e dali há alguns dias nós ocupamos mil e setecentos
apartamentos, ali na entrada de Campo Grande, desses apartamentos que os caras pegam
com fundo de garantia, cooperativa fraudulenta e estavam parados. Devem estar parados até
hoje.
– Era uma construção inacabada?
– Construção inacabada. Ocupamos, tomamos um cacete, eu fui detido duas vezes, em duas
delegacias. Em uma delas a polícia me trouxe de volta no meio do povo. Quando eu descobri
que o pessoal tinha negociado porque a gente ia ser despejado mesmo. Foi ideia do militante
X, ele viu que ia ser despejado mesmo e negociou pra trazer os camaradas de volta. Aí me
trouxeram no meio da turma, no meio dos trabalhadores, eu perguntei por que é que estavam
me soltando, aí ele falou, “já ia ser despejado mesmo, aí negociamos para trazer vocês de
volta para sair com alguma vitória”. Nós ocupamos, na verdade, mil e setecentos
apartamentos. Ficamos fazendo uma luta por aqueles apartamentos durante um tempo, aí
depois mudamos de estratégia. (Entrevistado A)
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Para alcançar conquistas no Rio se desenvolveram atividades até então nunca realizadas, como
atos em estabelecimentos de “alto padrão”, isto é, frequentados apenas pelas classes média e alta da
cidade. No caso, realizou-se um ato em um supermercado da Barra da Tijuca para reivindicação de
cestas básicas, e um ato no shopping Rio Sul, como denúncia do abismo social da realidade carioca51.
Então, eu comecei a fazer o trabalho, levamos o pessoal de Nova Canudos para o interior, aí
voltei pra Guarulhos. Saí de Guarulhos porque a direção propôs que eu fosse pro Rio de
Janeiro. A ideia, tava nítido aí, era despriorizar! A construção que a gente havia começado, e
eu que tava lá insistindo ainda, teimoso, fui pro Rio de Janeiro; no Rio de Janeiro eu dei
continuidade ao trabalho que o Entrevistado A começou. Fizemos mais duas ocupações, uma
no viaduto dos Cabritos, ao lado da avenida Brasil, outra em Nova Iguaçu. E fizemos
também uma outra ocupação na zona oeste, que foi despejada no mesmo dia – não precisa
nem falar de detalhes, mas teve muita violência e tal –, então, fizemos uma marcha até o
Palácio da Guanabara, fizemos uma reunião com o governador Garotinho. Ficamos
acampados no Palácio da Guanabara e conseguimos arrancar do Garotinho a proposta de
construção de dez mil casas populares na zona oeste do Rio de Janeiro, que é onde foi
gravado aquele filme – do Zé Pequeno, lá, como é o nome? “Cidade de Deus”. Foi gravado
na construção de Sepetiba. Foram dez mil casas populares que foram construídas por uma
construtora do Paraná e foram doadas ao MTST – era o acampamento Paulo Freire, que o
Entrevistado A tinha feito há um ano atrás, (...) o acampamento Che Guevara do viaduto dos
Cabritos, mais o pessoal que estava na Nova Iguaçu, na baixada fluminense, que foi
remanejado pra lá também. Isso foi uma conquista do MTST, as dez mil casas populares no
Rio de Janeiro, que foi resultado de uma luta, de uma marcha que foi feita pro Palácio das
Laranjeiras, e de algumas outras lutas que a gente fez. No supermercado da Barra e também
o passeio do Shopping Rio Sul. A gente participou de tudo isso. (Entrevistado C)

O relato detalhado das ações traz diversos elementos interessantes para compreendermos esse
período. No trecho acima, na opinião do militante, a direção nacional do MST interferia no sentido
de desmobilizar a atuação urbana do integrantes. Por outro lado, as dificuldades envolvendo as
concorrências eleitorais locais e a construção de outros movimentos que disputavam o território
também influenciaram diretamente esse processo. Ao mesmo tempo, a definição de criação do
MTST como um movimento autônomo não estava consolidada e decidida por coletivo de militantes
ou pela direção regional ou nacional. Não está claro, a partir das entrevistas, o quanto isso já era um
debate presente entre a militância. No relato abaixo se expressa a noção de que o objetivo até então
seria atuar na luta urbana, inclusive para fortalecer tanto ocupações espontâneas quanto movimentos
parceiros previamente existentes. Essa linha colocava os atuantes muitas vezes entre as disputas
territoriais e os interesses eleitorais locais.
– Na verdade, no caso do Rio de Janeiro tem uma experiência interessante, porque a gente
foi para lá para fazer o MTST, mas nós nos deparamos com a iniciativa de criação de um
movimento que chamava MOST, Movimento Organizado dos Sem-Teto, que era influência
do PCdoB. Nós fomos ajudar a criar esse movimento, porque a gente não tinha uma linha
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O “passeio-ato” no shopping Rio Sul ocorreu em agosto de 2000. Um documentário sobre o fato
pode ser acessado em: https://www.youtube.com/watch?v=UHJmUPeDYdg.
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política de que tinha que criar o MTST. Só que esse movimento não avançava porque os
caras não faziam ocupações. Então a gente influenciou eles por um tempo e depois foi fazer
outra ação. (...) Quando eu venho para São Paulo, eu vim para fugir da eleição do Garotinho.
– Fugir?
– Fugir, porque o coletivo que eu fazia parte ia fazer a campanha do Garotinho.
– Como assim?
– (...) Eu escapei do processo eleitoral, fui ficar dois meses em São Paulo para fugir do
processo eleitoral.
(Entrevistado A)

Simultaneamente à construção do MTST no Rio de Janeiro e do acampamento Nova Canudos
em São Paulo, houve algumas tentativas de articulação dos sem-teto em cidades do Nordeste.
Buscou-se contato com dirigentes locais do MST de Pernambuco que estavam criando o Movimento
de Conselhos Populares (MCP), que tencionava organizar as periferias urbanas. Um dos militantes
ouvidos deslocou-se para Natal, no Rio Grande do Norte, pois lá havia a perspectiva de desenvolver
uma disputa por moradia. Todavia, as lutas na periferia do Nordeste não se consolidaram nessa
época. E, apesar da conquista da moradia no Rio de Janeiro, os militantes retornaram a São Paulo
devido a divergências com as organizações locais e, de certo modo, pressionados pela direção
nacional no MST.
Porque a ideia do MTST que a gente trabalhava, não era que a gente tinha que construir o
MTST em todo lugar, eu falei disso. Quando a gente foi pro Rio, a gente se deparou com a
iniciativa de construção de um movimento sem-teto lá e a gente contribuiu, sinceramente,
para aquele se tornar um movimento e a gente ajudar a dirigir. É que o movimento não tinha
perspectiva. Depois que a gente se desiludiu daquela perspectiva fomos então criar... a
primeira experiência nossa foi ajudar a criar um movimento que não era o MTST. Agora em
relação, então, nós tínhamos um problema que a compreensão da direção nacional não era
favorável à construção do MTST. A direção nacional apontava para outras coisas. Então
você tinha uma conversa bilateral com alguns dirigentes, com o Dirigente Z, com a Dirigente
W, que é do Ceará e dirigia Ceará e Rio Grande do Norte, os dois estados. Então fazia
conversas bilaterais, porque não tinha a simpatia do conjunto da direção nacional. O caso do
Rio de Janeiro é isso. Eu vou para o Rio de Janeiro e não tem diálogo com a direção do MST
do Rio de Janeiro, que era alinhadíssima com a secretaria da direção nacional. A prova cabal
disso é que alguns anos depois o MST nacional incentiva a criação do MTD, a partir do Rio
Grande do Sul.
(...) O setor que hegemonizava a direção pensava assim, “são lúmpen, não vamos mexer com
isso”. Porque tinham dirigentes nacionais que ajudaram a conduzir o MTST, a criar o MTST.
(Entrevistado A)

A despeito das várias táticas de luta utilizadas, o MTST não se consolidou como organização
nesses anos nem no Nordeste nem no Rio de Janeiro. Realizaram-se círculos de discussões para
aprofundamento da questão urbana chamados “Periferia do Capital e Poder Popular”. Segundo um
dos entrevistados ocorreram em São Paulo, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto por volta dos anos de
1999 e 2000. Ainda assim, era um projeto em gestação que enfrentava uma série de entraves,
internos e externos, para se consolidar. Houve algumas conquistas no sentido de impedir despejos,
assegurar territórios e condições de vida para a base social, entretanto, isso não resultou
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necessariamente no desenvolvimento do MTST como organização nas regiões onde seus militantes
atuaram.
Apesar de todos os elementos listados, houve ainda uma tentativa de retomada do MTST em
Campinas, agora já no contexto de crise do projeto de consolidação de Nova Canudos e crise das
incursões nas periferias das outras localidades mencionadas até aqui.
- Foi 99, 2000. Aí nós viemos pra São Paulo (...) já tava tudo acabado. O militante X e o
militante Y me ligaram dizendo: “acabou o MTST”. Não existia mais MTST, nesse período
não tinha mais, não tinha luta, não tinha nada... Um período que não... aqui em São Paulo,
parou tudo. Curioso, né, um negócio desses!
– O pessoal tava aonde? Na Nova Canudos?
– Na Nova Canudos. Um remanejou pra Bauru (SP ), outro pra não sei aonde... não tinha
mais ninguém...
– Aí o Entrevistado B tava em Campinas (...). Eles tavam numa cobrança do pessoal do
Parque Oziel, Eldorado dos Carajás: “Mas por que é que parou o MTST, nós podemos
continuar...”. E tinha um grupo interessado. Foi quando eu fui chamado pra ir pra Campinas,
e aí o pessoal do MST tinha alugado uma casa no Taquaral... (...) E ficamos por ali e tal,
fazendo trabalho nas favelas, e vendo...
– Meio morto?
- Meio morto, eu não entendi direito que é que eles tavam fazendo ali...
(Entrevistado C)

Como mencionamos anteriormente, o relato acima recoloca a questão da intervenção do MST
visando desmobilizar a luta urbana. Este parece ser um dos elementos que levaram a essa crise do
MTST, mas também a dificuldade de organização da militância é um fator que se repõe nas falas
sobre esse período. A ideia de que “não conseguíamos nos entender” durante essa retomada em
Campinas se repete. Apesar da tentativa de reorganização do movimento, não se estabelece um
programa unitário entre a militância.
– A crise entre nós rola em Campinas, que a gente vai lá e busca o Entrevistado C no Rio de
Janeiro, que lá estava tendo problemas internos entre a militância (...). O clima ficou muito
ruim. (...) Algumas outras lideranças do processo do Rio de Janeiro começaram a ter tretas
internas. Então a gente, preocupados com isso e preocupados também em tentar reconstituir
o processo do MTST, a gente faz o movimento de voltar onde o movimento nasceu e
reconstituir uma retomada. Nesse momento, o Entrevistado A volta para Campinas e começa
a aglutinar um grupo de militantes para poder retomar essa construção.
(...) Nós tínhamos como base a ideia de retomar o MTST a partir de uma nova intervenção,
uma nova ocupação, e a partir dessa nova ocupação, então, retomar o diálogo com as outras.
O interessante é que esse processo de expulsão que a militância teve no Oziel depois se
reverteu no sentido de uma reabertura para receber a nossa militância. Por quê? Porque essas
lideranças que estavam lá foram assassinadas, pelas razões internas do Oziel. (...) Se
mataram entre eles.
(Entrevistado B)

Havia, portanto, uma conjuntura que propiciava a atuação do MTST em Campinas, porém em
um clima de tensão muito grande, se considerarmos esse contexto de violência nas disputas locais
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pela direção das ocupações. Segundo o Entrevistado A, as divergências internas e as dificuldades em
relação à disputa de território teriam determinado os limites desse processo. Em Campinas se
explicitam disputas com uma corrente do PT como algo relevante desde o primeiro movimento de
inserção dos militantes nas ocupações, em 1997. Esse é, sem dúvida, um fator que dificulta a
retomada das ocupações nesse segundo momento, em meados de 1999.
No Oziel a gente tinha um poder de pressão medonho. Fora as outras ocupações que a gente
tinha, só o Oziel já era um poder de pressão, tanto é que na segunda vez que foram despejar
o Oziel os acampados cercaram o quartel. Amanheceu o dia com o quartel da polícia militar
cercado. Dez mil trabalhadores na rua amanheceram em volta do quartel. As viaturas não
puderam sair. Estou falando disso porque, o seguinte.. o que aconteceu... Nós paramos de
bater no prefeito. Ao parar de bater no prefeito, incomodou uma corrente do PT que queria
ganhar a prefeitura e achava que a nossa tarefa era desgastar o prefeito. Então essa corrente
começou a disputar as áreas com a gente. Esse foi o principal motivo para esse grupo do PT
criar problema nas áreas nossas e começar a fomentar disputas e intrigas, acabando com a
militância nossa sendo expulsa do Oziel pelo grupo ligado ao PT. Eu estava no Rio de
Janeiro quando a nossa militância foi expulsa. (...) E aí quem dirigiu o Oziel durante muito
tempo foi essa corrente ligada ao PT. Isso, inclusive, já é o começo da crise. Já começa a
crise do MTST aqui, por causa desse problema de como manter o território. (Entrevistado A)

Ao mesmo tempo, havia a campanha para eleição do Toninho a prefeito, que pertencia a uma
corrente do PT distinta e divergente da mencionada acima. Ao contrário de concorrer com o
MST/MTST, a corrente a que pertencia o Toninho se colocou como apoiadora deles. A relação de
proximidade com essa ala petista, que ganhou as eleições para a prefeitura em 2000, é razão de
debates internos intensos. Parte da militância é a favor de uma aproximação com esse setor do PT,
enquanto outra, é contrária.
Eu não estava nesse período em Campinas. Agora, a notícia que eu tenho é de que as
relações eram boas. Ele era um cara bastante aberto a conjugar a luta institucional com a
movimentação de massas. Eu estive na época da campanha para o Toninho, ajudei a fazer a
campanha dele. A gente tinha muita afinidade com esse grupo do PT. Quando a gente teve
problemas com algumas correntes do PT, esse grupo que organiza a campanha do Toninho e
lança o Toninho à prefeitura, se posicionou em defesa da gente, sempre mediou esses
conflitos e se posicionou muito próximo da gente. Então a gente tinha uma relação muito boa
com a prefeitura. (Entrevistado A)
Quando a gente volta vem o Entrevistado A e ele articula a galera. Eu estava morando em
Ribeirão Preto, ele chama a gente para Campinas, articula de ir buscar o Entrevistado C no
Rio de volta e a gente reconstitui um coletivo para retomar o MTST. Nesse processo, e com
os conflitos internos em Iaras [ocupação Nova Canudos], o Entrevistado A é chamado de
volta para lá e a gente fica em Campinas tentando reconstruir o MTST. No meio disso
acontece a eleição do Toninho. Ele ganha as prévias dentro do partido e por uma postura
muito do grupo político que estava em torno dele... Eles ganham as prévias dentro do partido
e os caras começam a descer o cacete neles, a dizer que é um grupo de burocratas,
sindicalistas, que ganhou as prévias e portanto ia ser um governo de direita. Então, um desses
dirigentes sindicais é um dos que construiu a oposição sindical que tomou os metalúrgicos da
intervenção militar, o militante X. O militante X procura a gente e fala: “Tão falando que a
gente é de direita, espera aí, vamos ver quem é de direita nessa história”. Ele procura a gente
então e pede nosso apoio. Aí a gente falou: “Bom, do ponto de vista eleitoral nós não temos
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muito a oferecer, inclusive pode ser que a gente atrapalhe”. Ele falou: “Olha, a gente prefere
perder a eleição do que ser acusado de direita, de burocrata e tal. Se vocês não podem
contribuir com militância, a gente queria ter a liberdade de usar a bandeira de vocês nos
comícios, nos debates, etc e tal”. E eles fizeram isso. (Entrevistado B)

Interessante refletirmos sobre o fato de que com relação a esta questão – apoiar ou não a
corrente do PT que venceu as eleições em Campinas, – não havia uma influência direta da direção
nacional do MST. Nesse sentido, apesar de criticarem o foco estritamente eleitoral, os militantes de
origem urbana que construíram o MTST não faziam uma oposição estrita ao partido e ao apoio
institucional. Ao se identificarem com uma corrente do partido que buscava fortalecer a luta de
massas, potencializando-a, passaram a defender, inclusive no período da campanha eleitoral, uma
aproximação a este grupo petista. A articulação entre o braço institucional e o da luta de massas, isto
é, a “tática da pinça”, que caracteriza a estrutura do programa democrático popular, continuava
válida, inclusive para os setores dos movimentos sociais que se propunham críticos ao atrelamento
aos partidos e mantinham a radicalidade das táticas de luta.
(...) E aí começou a rolar uma divergência entre nós, porque alguns do coletivo achava que a
gente estava fazendo uma concessão para o PT ao apoiar o Toninho. O fato é que, o que eles
queriam da gente? Queriam a nossa presença política. Inclusive, nos comícios televisionados,
o Toninho foi acusado pelo candidato do PSDB e do PDT. Falaram para ele: “A gente sabe
que, se você ganhar, essa cidade vai virar uma baderna, porque você está envolvido com o
pessoal dos sem-teto, do MST, e você vai trazer esses baderneiros para cá e complicar a
situação da cidade, vai dificultar ainda mais a situação da cidade”. O Toninho responde da
seguinte forma, ele fala: “Vocês disseram uma coisa certa e falaram uma besteira. A coisa
certa é que, com o MTST e o MST, com certeza vamos dialogar. A besteira que vocês estão
dizendo, primeiro é que eles são baderneiros e, segundo, eu não vou trazer ninguém porque
eles já estão aqui e que bom que eles estão. Se a gente ganhar a prefeitura, vamos fazer o
máximo para que esses trabalhadores possam obter as conquistas que eles almejam aqui na
cidade”. Nas conversas que a gente teve com ele, ele começou a passar na frente das
pesquisas, ele falou: “Vocês podem comemorar a minha posse com ocupação, se vocês
quiserem, e depois a gente vê o que faz”. Então começou-se a fazer um acordo ali de uma
possível ação articulada entre uma ação direta de enfrentamento com a ação política da
prefeitura a partir dessa coisa que o Toninho era. Ele era um arquiteto e tinha uma ligação
com a questão urbana. As conversas que ele fazia com a gente eram desse tipo, ele via no
Movimento Sem-Terra, em especial, e no MTST, por ser um investimento do MST, duas
possibilidades de ir para além da administração. Ele falava muito isso para a gente: “A
administração vai passar, o máximo que eu vou ser é um bom administrador, não dá para
fazer muita coisa por aqui. Vou fazer um esforço danado para ser o melhor prefeito de
Campinas, gerir bem os recursos públicos, essa coisa, mas a gente precisa ter algo para além
disso aqui”. Ele apostava muito na organização dos bairros. (Entrevistado B)

Parece-nos que as divergências em relação às posições da direção nacional do MST se
concentravam, nesse momento, na intervenção urbana do movimento, na necessidade ou na negação
da construção do MTST. A tensão interna aumenta entre os militantes da radicalidade tática, em
especial os que desenvolveram as experiências urbanas, e a direção nacional do MST. As
divergências quanto à relação com o Partido dos Trabalhadores se ampliam ao longo dos anos 2000,
principalmente após a chegada de Lula ao governo federal em 2003. No decorrer dessa década, os
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militantes que empreendiam as táticas mais radicalizadas da organização se distanciaram do petismo,
enquanto que a direção nacional se aproximou do governo.
Mas, nesse momento da eleição de Toninho, em Campinas, as diferenças em relação ao PT se
expressavam entre os militantes do coletivo local, aquele com maior radicalidade no interior do MST
como um todo e que buscava se articular para retomar a luta urbana na cidade.
Nesse processo rola uma treta entre nós. Tinha gente que achava que não tinha que apostar
nessa via [eleitoral] e a gente achava que essa via ia fortalecer na medida em que estávamos
fazendo uma retomada. Então era ter essa parceria com a perspectiva de que com autonomia
a gente poderia dar um salto qualitativo. Porque, qual era o objetivo nosso? Era fazer uma
nova ocupação e a partir dela retomar o diálogo com as outras, que a gente tinha perdido no
passado. Então, se a gente consegue fazer uma nova ocupação e evitar que essa ocupação
tenha despejo, avançar no diálogo com as outras e retomar aquilo (...) de construir uma
unidade de ação entre as áreas. Até porque a maioria delas não estava legalizada e ainda hoje
não é legalizada. Era esse o objetivo. (Entrevistado B)

Os entrevistados que, em geral, defenderam essa relação de apoio ao Toninho e sua corrente
petista enfatizam que ele era um político “sério”, tanto no sentido ético quanto de priorizar as lutas
sociais em detrimento dos cargos e instituições. Nesses relatos, aponta-se para a noção de que as
posições dessa corrente petista, de alguma forma, se aproximavam do que esses militantes pensavam
como projeto político de transformação. Arriscamos defini-lo como uma articulação entre luta
institucional e luta de massas, sendo que a última determinaria a primeira, rumo à construção das
condições para uma via insurrecional. Aprofundamos essa questão ao fim deste capítulo, mas vale
dizer que esse elemento atravessa todos os relatos aqui apresentados, ainda que haja uma variação
quanto às expectativas, ora céticas ora esperançosas, de se alcançar essa estratégia à época. De
qualquer maneira, refletimos sobre as diferenças entre essa corrente petista e as outras que se
apresentaram durante os anos 2000.
Será, de fato, que essa articulação Estado-movimentos sociais poderia ter trilhado uma
caminho distinto de todas as experiências que se desenvolveram no curso das últimas décadas no
Brasil e na América Latina? A estrutura estatal sob o comando executivo de um grupo político que
incitava à luta popular de massas, poderia acirrar os ânimos a ponto de instaurar uma revolução nos
anos 2000? Ou, mesmo que não chegasse a tanto, poderia contribuir para o fortalecimento das lutas
sociais, aprofundando sua capacidade de contestação à ordem capitalista?
O que observamos ao longo das últimas três décadas foi exatamente o oposto. Em geral, as
articulações Estado-movimentos sociais, na América Latina, desembocaram em flagrante
arrefecimento das lutas: cooptação de quadros e institucionalização das organizações, que se
converteram em gestoras da miséria com o simultâneo abandono das táticas radicais de
enfrentamento ao Estado e ao capital.
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Em Campinas, o desenrolar dessa história foi interrompido pelo assassinato de Toninho,
então prefeito da cidade, em setembro de 2001. Pode-se aventar a hipótese de que suas posturas
fossem incompatíveis com a estrutura estatal que buscava subverter e, por isso, a violência de seu
assassinato. Havia, entretanto, um combate em sua gestão a cartéis e acordos escusos com a
prefeitura relativos a algumas empresas prestadoras de serviços. Talvez o grande incômodo de sua
administração, para aqueles que o assassinaram, não fosse uma questão de incompatibilidade com
projetos vinculados aos movimentos sociais, mas a postura ética que o levou a combater os casos de
corrupção em Campinas. Importante dizer que o caso nunca foi esclarecido, mas a crueza dos fatos
expressam o sentido político de sua morte.
E mesmo um pouco antes do assassinato de Toninho, ainda durante seu mandato, havia um
impasse entre a militância local. Perante esses conflitos, a direção do MST interveio no sentido de
estimular a desarticulação do MTST.
Aí, o que acontece... Começam as divergências entre nós sobre isso, o pau começa a quebrar
mesmo. Aí o Movimento Sem-Terra vem e dá uma intimada, fala: “Ó, nós não vamos perder
viagem, nós vamos investir de acordo com as condições”. E no meio disso tudo o pau tá
quebrando no Pontal [do Paranapanema], em Iaras, os companheiros sendo presos. Aí a
postura da direção do MST é falar: “Nós precisamos dos nossos quadros de volta. Suspende
aí, depois a gente conversa sobre isso, porque tem um monte de companheiro foragido,
preso”. Pontal e Iaras estão vivendo um processo muito grande de repressão. Eu era um dos
militantes que estavam em Campinas. Saí e fui para o Pontal do Paranapanema. Estava uma
galera aqui que foi. Sei que voltou o militante X para o movimento, voltou eu, voltou o
Entrevistado A. E o Entrevistado C juntou com o pessoal de Guarulhos e decidiram ficar no
MTST. (Entrevistado B)

Com essa crise interna em curso – disputas com a corrente do PT que atuava no Oziel e
divergências quanto a relação com a corrente de Toninho e outros apoios –, a conjuntura de
repressão ao MST e a intervenção da direção nacional se desarticulou o projeto de retomada do
MTST em Campinas. Na verdade, mais do que isso, o MST assume a clara postura de não mais
dedicar militantes e recursos à construção dessa atuação nas periferias urbanas. Por conseguinte,
orienta a militância a deslocar-se para áreas de conflito rural e atuar no fortalecimento do Movimento
Sem-Terra. Parte dos militantes acatam essa decisão, outra parte mantém a aposta na luta urbana e
insiste na construção do MTST. Essa insistência resultou em uma grande ocupação na cidade de
Guarulhos, chamada acampamento Anita Garibaldi. Aqui alcançamos o momento em que se iniciou
um processo de autonomização do MTST em relação ao MST, considerando que essa ocupação se
deu à revelia da direção nacional do Movimento Sem-Terra.
Acontece o seguinte, na verdade, começa a haver uma crise. Você tem um avanço do MTST,
que se expande e depois, como se manter dominando territórios, dirigindo territórios, na
periferia é uma disputa ferrenha. Porque a periferia está ocupada por várias organizações.
Você tem as igrejas evangélicas, a Igreja católica, os partidos de direita e, na época, o PT, o
tráfico. Então é um malabarismo para se manter dirigindo o processo das ocupações e, depois
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que se legaliza, mais difícil ainda, porque também é uma tendência os trabalhadores irem
cuidar da vida. Então já havia uma crise na implementação do MTST. A gente toma a
decisão na direção do MST de dar uma nova reorganizada nisso, juntar militantes, e por
vários problemas de entendimento e essa crise geral. Na verdade não é uma decisão
elaborada na direção do MST: “Vamos acabar com o MTST”. Não. Alguns dirigentes do
MST resolvem ter uma conversa mais dura com os militantes que dirigiam o MTST, de fato.
Acho que não era uma intenção de: “Vamos acabar com o MTST”, mas a militância que
estava dirigindo o MTST no meio dessa crise resolve tocar por sua conta nessa reunião. Eu
participei dessa reunião. Resolve construir o movimento com a sua autonomia. Inclusive, a
partir desse momento, acho que munidos por um sentimento de raiva, de resistência, eles
fazem o Anita. (Entrevistado A)

O Entrevistado C, que tomou a decisão de continuar a construção do MTST, tem uma visão
distinta do relato acima. Considera que o posicionamento do MST teria sido incisivo na decisão de
interrupção do movimento sem-teto. Esse é um dos militantes que fez a articulação com a periferia
de Guarulhos e para lá se deslocou a fim de constituir o acampamento Anita Garibaldi. Assim, ele
descreve a posição de uns dos dirigentes do MST, em um encontro em que só os dois estariam
presentes, no qual se decide realizar uma reunião de avaliação do MTST, citada no relato anterior.
– “Campinas não deu certo!” – Achei que foi a tática do nego lôco, ali –“... Campinas não
deu certo porque não tá dando certo, essa proposta não tá dando certo”. Ele veio falar
assim, “não tá dando certo, você viu que Campinas não deu certo. Não, você voltou pra lá,
não fez nada”. Eu achei que chamaram pra dar o tiro de misericórdia n’eu, uma coisa assim.
Falei: “Calma, vamos tentar fazer em Guarulhos.” “ - Não, acabou, não vamos fazer mais
MTST e pronto. Marquei essa conversa, mas não vai fazer mais. Se quiser fazer uma reunião
pra fazer avaliação, nós marcamos.” Falei, “vamos marcar uma reunião, uai”. Aí já sabia
que não ia dar certo. E aí na reunião tava o Entrevistado B, tava o Entrevistado A, (...) todo
mundo: “Não! Acabou!”
– Tava todo mundo fechado...
– Todo mundo fechado. Se reuniram antes, falaram, não, não vai.
– Era dizer não mesmo.
(Entrevistado C)

Podem-se observar avaliações distintas do que ocorreu nessa reunião. O militante
entrevistado A considera que não houve uma intervenção tão grande do MST, ainda que tenha
pessoalmente seguido as orientações dele, abandonado a luta urbana e retornado às lutas no campo.
Já o entrevistado C recorda dessa reunião quase como uma forma de proibição do MST à
continuidade do trabalho com os sem-teto. Nesse sentido, a construção da ocupação em Guarulhos é
pensada como algo independente das determinações e estruturas do MST, “à revelia da direção”,
ainda que se almejasse conquistar seu apoio mediante a realização de uma grande ocupação.
Aí, eu conversei com a militante X: “Que você acha de ir pra Guarulhos, fazer uma
ocupação? E aí a gente vai tentar convencer o MST a apoiar essa ocupação”. Mas não tinha
como convencer, né, o pessoal já tava convencido. (...) Então vamos fazer o que a gente
sempre fez, né? O Lênin dizia isso, por mais que tenha crise política, disputa, a opção por
trabalhar na base sempre prevalece, por mais simples que seja numa determinada região.
Você não precisa pensar em algo grande, mesmo as coisas grandes você faz a partir de um
trabalho concreto na região, então isso é um potencial. Eu não precisava, não havia o que
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temer nem o que se preocupar. Foi quando eu tinha falado com a militante X, vamos lá pra
Guarulhos, pelo menos lá tem uma militância de confiança que tá lá, que a gente sabe que
vamos construir algo.
(...) Aí, a gente fomos lá em Guarulhos. Na primeira conversa que eu tive foi com o militante
Y falei: “Seguinte, acabou o MTST. A gente quer reconstruir o movimento a partir de
Guarulhos, tamo numa crise.” Falei a verdade, né, pro militante Y, pro pessoal de confiança,
fui obrigado a dizer. Ele falou: “E os outros?”. Eu falei: “Os outros são do MST. Posso
contar com eles pra alguma coisa, mas eles não vão vim, então vamos ter que fazer uma
ocupação às duras penas. E eu vou tentar fazer o debate com o MST pra não causar
constrangimento, mas se causar constrangimento a gente vai ter que arcar sozinho.” Foi o
que aconteceu, causou constrangimento, nem vou entrar nessa parte. (Entrevistado C)

A ocupação foi muito bem sucedida, pois reuniu um número impensável de acampados para
os parâmetros da época: nove mil famílias. O acampamento se instalou à beira da Rodovia Presidente
Dutra, como era parte da antiga estratégia debatida na construção da ocupação Nova Canudos:
grandes ocupações à beira de grandes rodovias. Entretanto, agora era uma base urbana ocupando
uma área do espaço urbano reivindicando casa para morar e não terra para plantar. Perante a
dimensão do Anita, viabiliza-se novamente o apoio do MST à experiência dos sem-teto. Segundo o
Entrevistado E, a quantidade de famílias reunidas nesse acampamento era equivalente à base social
do MST do estado de São Paulo inteiro.
Chamamos todo mundo que era força política da região onde os caras do MST não tinha
influência: “Queremos fazer um trabalho de base, fazer uma grande ocupação em
Guarulhos”. Fizemos muito trabalho com favelas aqui, tivemos muitas favelas, convencemos
o pessoal dessa ideia e fizemos uma ocupação. Foi dia 17 de julho de 2001, Anita Garibaldi.
Foi 17 ou 24, se eu me recordo mais ou menos, é isso. O aniversário do Anita é em julho. E a
ocupação cresceu de uma hora pra outra e... nossa! massificou, muita gente! Gente de tudo
quanto é lado que veio, veio até gente de outros municípios pra ocupação. Aí nós voltamos
pro MST meio correndo: “Quero falar com o Dirigente X, o Dirigente Y!” Eu fui na
Nacional lá e falei queria convidar vocês pra conhecer a experiência, em Guarulhos, que é a
ocupação Anita Garibaldi. (...) O Dirigente Y foi lá pra ocupação e ficou pasmado.
(...) E do Anita Garibaldi a gente fez várias lutas em Guarulhos. Aí o MST, o Dirigente X: “é
meu, deu certo lá, né. Então vamos conversar.”
(...) Fui bem sincero com o Dirigente Y, viu? Bem sincero, falei pra ele: "Tá acontecendo
isso, nós precisamos de mais apoio." E aí ele falou: "Tudo bem, então. Eu vou chamar a
direção nacional do MST pra vir conhecer aqui." Chamou todo mundo. (Entrevistado C)

Na direção do estado de São Paulo essa temática havia “saído da pauta”. Entretanto a decisão
dos integrantes do MTST de pensar a ação urbana de forma desconectada do movimento social do
campo seria também uma espécie de retrocesso político na medida em que seccionava o setor da
classe que determinado movimento organizava. Segundo essa interpretação, a potência radical estaria
justamente na intersecção entre dois setores distintos, ainda que relacionados, da classe trabalhadora:
os pobres do campo e da cidade.
É um processo de despolitização. Porque a partir do momento que o movimento dos
trabalhadores rurais começa a discutir ação política de outra fração da classe trabalhadora há
um processo de politização da consciência de classe. Você extrapola o corporativo e a
consciência das pessoas que estão debatendo avança. Então há um recuo na direção do MST
do ponto de vista do debate político. Mas no Anita também acontece algo parecido.
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(Entrevistado A)

Por outro lado, um dos entrevistados afirma que o Anita mantinha o projeto do “rururbano”,
pois o objetivo seria que os acampados produzissem alimentos em hortas coletivas, mesmo estando
mais próximos da cidade e, portanto, em áreas ocupadas menores. Outra definição do MTST nesse
período era a autoconstrução ou construção via mutirões. De forma que havia uma linha política de
negação da construção vertical por parte do Estado, os “predinhos”, como ocorre no programa
“Minha Casa, Minha Vida”, atualmente.
Não iremos adiante aqui na descrição detalhada da continuidade dos fatos, ainda que
tenhamos material para isso. Apenas informamos muito rapidamente que, nos anos subsequentes, o
MST manteve uma relação de apoio ao MTST e mesmo um militante dos sem-teto foi convidado a
participar das reuniões nacionais dos sem-terra por algum tempo. Entretanto, essa relação se tornou
cada vez mais tensa até que, por fim, em 2004, durante a ocupação de um terreno da Volkswagen,
em São Bernardo do Campo, ocorreram conflitos entre a militância que levaram à total
autonomização do MTST. É também desse ano em diante que outros jovens militantes se
aproximaram do movimento sem-teto, são eles, hoje, os dirigentes da organização. Nas palavras do
integrante que atuou no MTST desde seu início e também nos anos subsequentes, após a constituição
dessa “nova” direção, podemos encontrar uma breve síntese dos rumos do movimento sem-teto:
O MTST pôde se transformar num movimento muito maior. E ali, no Anita Garibaldi, a
gente se pôs a refletir mais sobre a região de São Paulo. Porque a gente poderia fazer um
trabalho voltado a organizar outras comunidades em outras cidades. Foi quando a gente
sentou... o Dirigente X ainda não tava no MTST nesse período. Esse grupelho se reuniu com
o pessoal de Itapevi, chamamos o militante X, falamos: “Agora nós vamos crescer, vamos
ocupar em Osasco e São Bernardo do Campo”. Fizemos uma reflexão sobre geopolítica
local, que era a construção do movimento das ocupações em lugares estratégicos, próximos a
rodovias, pra que a gente conseguisse ter uma pressão maior sobre o governo. Foi aí que
fizemos, em 2002, a ocupação do Carlos Lamarca, em Osasco, e depois fizemos a ocupação
Santo Dias, em São Bernardo do Campo, na área da Volkswagen, que ali também foi outro
fato muito interessante. E ali também aconteceu outro... O problema persistiu até a ocupação
da Volkswagen. Porque o movimento não foi destruído em Guarulhos. (...) De modo que,
saindo de Guarulhos, a gente fez a ocupação em Osasco, Carlos Lamarca, com 2.500, 3.000
famílias, e fomos fazer a ocupação em São Bernardo do Campo, ao lado da Anchieta, na área
da Volkswagen, umas 4.000. O Anita Garibaldi tinha reduzido, porque tinha dividido o
terreno lá e muita gente foi embora. Então ficou com 3.000 famílias no Anita Garibaldi nesse
período, e 2.500 famílias, na Carlos Lamarca, em Osasco, mais 4.000 famílias na recente
ocupação de São Bernardo do Campo. Tinha mais de 10 mil famílias dentro da organização
do MTST. Precisávamos construir uma direção regional pra esse movimento se articular
melhor na região metropolitana. E construímos, então, o primeiro encontro do MTST, de
militantes. Não tinha base. Era mais pra refletir melhor o que a gente tava fazendo; onde a
gente fez a discussão sobre a necessidade de atuar nos pontos estratégicos e, ao mesmo
tempo, de lidar com as forças políticas que já existem na cidade, tanto em São Bernardo
quanto em Osasco, trazendo-os pro nosso lado pra que a gente conseguisse ganhar apoio, não
do MST, já prevendo a conjuntura de que o MST iria recuar de novo. (Entrevistado C)
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Nas palavras de um dos militantes, chegamos à síntese dessa intensa dinâmica que constituiu
o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto, ao longo desses três anos de lutas urbanas do MST, após
as primeira incursões em Campinas, em 1997:
Na primeira investida do MTST, na proposta de expansão, foi deslocado militante em
Guarulhos, Osasco, Itapevi e depois disso é que vai para o Rio de Janeiro. Quando o
movimento começa a arrebentar, vem arrebentando tudo e aí recua tudo de novo.
(...) Aí volta pra Campinas de novo, depois de tudo essas tretas aí com o partido, as disputas
internas, aí sai derrotado em Campinas. Volta para o movimento [MST], depois tenta
retomar de novo em Campinas, colapsa de novo. Aí uma galera racha e uma parte vai para
Guarulhos e outra parte volta para o MST. Aí tem a segunda ida para Guarulhos, que vai dar
no Anita. (Entrevistado B)

Houve, portanto, uma tentativa de desenvolver um projeto distinto do que se conhecia como
movimento social até àquele momento. Não propunham formar um partido no sentido leninista do
termo. Ao mesmo tempo, compreendiam que um movimento com a força que tinha o MST deveria
extrapolar os limites agrários e adentrar as cidades com a possibilidade de construção de alianças
com diversas organizações da esquerda, e se dispunham a atuar com uma massa de trabalhadores que
se manifestava espontaneamente e tinha grande potencial de revolta. E o MST era a principal
referência de radicalidade dos movimentos sociais de então.
A tentativa de construção do MTST, em fins dos anos 1990, era o momento marcado para um
grande encontro. Havia uma massa que estava desmoronando com o mundo rural e sua
modernização, e havia essa outra massa que estava desmoronando com o mundo urbano e sua crise.
A militância buscou organizar esses dois polos. É um processo que ocorreu, em um primeiro
momento, devido a um contexto que empurrou a isso. Algo um tanto quanto intuitivo como resposta
política à repressão e à ausência de base no campo. Mas que começou a ser pensado por esses
militantes como projeto de ação política à medida que avançava.
Entendemos que a necessidade de pensar a relação entre campo e cidade, indústria e
agricultura, e os respectivos trabalhadores a serem potencialmente organizados, acaba mais
retornando ao MST do que influenciando os rumos do MTST. O movimento sem-teto vai seguir em
sua trajetória de organizar os trabalhadores que vivem nas periferias urbanas para conquistar moradia
com um jovem grupo de militantes que não vivenciaram o hibridismo oscilante MST/MTST. Passa
portanto a ser um movimento social específico com demandas próprias. Segundo a visão crítica de
um dos entrevistados que acompanhou atividades dos sem-teto e sem-terra ao longo dos anos 2000,
temos a seguinte análise dos momentos posteriores do MTST:
Na cabeça da gente o MTST teria que ser uma cópia fiel do MST. Como a gente tinha o
MST como um movimento revolucionário e tal, combativo, a gente imaginava que na cidade
a gente tinha que construir uma experiência parecida. Essas idas e voltas é a mesma tentativa
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de construir isso, só que não acontecia. E aí a experiência que a gente tinha na cabeça do
MST e a experiência que estava se construindo no MTST a gente percebia que não era
aquilo. Teoricamente era pra ser um movimento que lutava pela reforma urbana com
princípios e tal, e na prática não era. Acho que até o Anita Garibaldi o movimento ainda
tinha essa certa pureza, não posso dizer princípio, mas essa ligação com o movimento mais
combativo, no meu ponto de vista. Depois da Volks [ocupação do terreno a Volkswagen em
São Bernardo do Campo] eu voltei no movimento mais umas duas vezes. E aí a gente
percebeu que perdeu completamente a característica que o movimento tinha anteriormente.
Já não era mais aquele movimento sem-teto que a gente ajudou a construir em 1997, tinha
perdido as características daquele movimento, era um movimento deformado. E aí frustrou...
(Entrevistado E)

Uma das críticas do militante se dirige ao que identifica como centralização exacerbada da
organização na figura de poucos dirigentes, o que teria resultado em expurgos de parte da militância
e na progressiva ausência de espaços de formação política.
O movimento ficou muito mais centralizado e aí a militância fica um pouco engessada, a
gente não tinha autonomia… Por exemplo, eu ia pra São Paulo e conheço muita gente,
conheço o pessoal da USP, do sindicato dos metroviários, sindicato dos ferroviários. E a
gente era proibido de falar no nome do MTST com essas pessoas. Porque o MTST tinha
criado metodologia, tinha criado um setor de articulação, e só esse setor podia discutir com
sindicalistas. Se a gente ia participar de alguma atividade, (...), pra mobilizar uma kombi de
gente pra levar pra atividade, a gente tinha que pedir autorização pra direção. Então
centralizou demais. E acabou o setor de formação do MTST. Antes o processo de formação
era vinculado ao MST mas existia… (Entrevistado E)

Uma segunda crítica do Entrevistado E se dirige à estratégia da organização, na medida em
que a questão urbana acabaria se reduzindo estritamente à moradia. Em consequência dessa
limitação, cada vez mais o MTST passaria a acatar as propostas do Estado, abandonando seus
projetos originários de construção de processos coletivos nos acampamentos.
E o movimento parou de discutir, apesar de nunca ter praticado, de não ter conseguido
colocar em prática o projeto, parou de discutir a reforma urbana e começou apenas a discutir
política de moradia, entendeu? E do Estado. Ao invés de discutir autogestão, o “rururbano” e
tal, que era uma viagem, era um sonho mas pelo menos se discutia… não, começou a se
discutir predinho, quantos predinhos vinham de bolsa aluguel, e descaracterizou o
movimento. E aí o que a gente criticava em outros movimentos, a gente começou a praticar.
O que a gente criticava em outros movimentos de moradia de São Paulo, que só fazia luta
por moradia, que ficava disputando cadastro com o Estado, o movimento começou a praticar,
entendeu? (Entrevistado E)

Algo muito interessante nas análises desse militante é a sinceridade em relação à não clareza
no que tange o projeto estratégico do MTST quando nascia, apesar de identificar alguns elementos
que se perderam no movimento em sua fase posterior à autonomização. Ainda que se falasse em
revolução nos momentos iniciais do MTST, se pensasse e experimentasse alguns mecanismos
coletivistas de vivência, bem como a radicalização da resistência e a formação política como meio de
participação direta, ainda assim, a estratégia revolucionária não estava posta explicitamente. Mesmo
os projetos mais concretos e pragmáticos eram tratados de forma muito experimental e, as vezes,
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quase intuitiva. E talvez esse fosse o potencialmente “novo” que surgia nas experiências que
relatamos até aqui.
– Você acha que tinha uma perspectiva anterior que tinha uma expectativa pra além disso?
– Sim. A expectativa era pra além da moradia. Pra nós só discutir moradia não resolvia,
entendeu?
– Era o que então?
– Sei lá, mas moradia não é. Saber o que é, a gente não sabia. Por isso que a gente
patinava. Então saber o que discutir a gente não sabia porque não tinha formação pra
entender: “não, pera aí, vamos discutir revolução e tal...”. Não tinha preparo pra isso. O
que a gente sabia é que só moradia não resolvia e isso a gente já tinha claro. E um
movimento pra juntar pessoas pra fazer ocupação pra reivindicar moradia acaba ficando
obsoleto porque as pessoas já fazem isso. Ocupação na grande São Paulo é espontânea,
acontece a toda hora. Não precisa criar uma grande estrutura com um grande líder, com
grandes alianças pra discutir moradia, sendo que as pessoas já fazem isso no cotidiano.
Então pra nós é chover no molhado, entendeu? Isso foi uma das coisas que levou a
gente a se afastar.

Neste trecho observamos uma indicação interessante de uma certa intuição do limiar entre o
velho e o novo. A revolução que não se tinha condições de discutir, ainda que se almejasse isso. E a
necessidade de algo novo que fosse para além da conquista imediata, que trouxesse alguma forma de
transformação que não seria apenas a conquista da moradia.
E a outra coisa [que levou ao afastamento do movimento] foi a personalização do
movimento na figura do Dirigente X. De longe a gente já percebia que ele aparelhava o
movimento pra se promover. E aí a gente acabou: “Ó filho, já que tu quer então toca
sozinho. Já que cê é Deus, vai lá e faz chover”. E aí a gente acabou se afastando por
conta disso. No MST, com todos esses problemas ainda havia um processo de discussão
e tal… A gente tinha uma certa autonomia onde estava atuando e tal. Não muita, mas
tinha. Por exemplo, eu estava lá atuando em Itapevi. Por mais que fosse tarefeiro do
MST, não chegava ninguém, nem o Dirigente X nem o Dirigente Y chegava lá e ia
atropelar a gente pra fazer articulação com ninguém. Tinha esse princípio no
movimento.(...) E não usavam da referência pra atropelar a militância. (Entrevistado E)

Essas transformações do MTST serão retomadas mais adiante, na última seção deste capítulo,
quando tratamos dos limites e potencialidades de ambos os movimentos. É notório que, ainda que
com outras características, o MTST segue como movimento social ativo até os dias atuais. Quanto
aos militantes que atuaram no meio urbano e decidiram voltar ao MST e atuar na zona agrária,
tentou-se ainda, nos anos posteriores, elaborar uma proposta que pensasse a relação com a cidade.
Ao recuar da ação com o MTST de ocupações urbanas, de sem-teto, não há um recuo do
território urbano, porque o MST de São Paulo elabora outra proposta para poder se aproximar
dos grandes centros, que é nós mesmos, com a nossa cara, sem intermediário. Tomar terra
perto dos grandes centros, (...) de áreas que estivessem próximas dos grandes centros onde a
gente pudesse fazer luta pela terra e dialogar com outras organizações. (Entrevistado A)

Essa proposta de ocupação rural próxima aos centros urbanos recebeu o nome de “Comuna da
Terra”. Com referência à Comuna de Paris, o objetivo dessas ocupações era manter a proximidade
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dos centros urbanos, mas fazê-lo com a bandeira e o método do MST. Também se pensava a
importância da aproximação das organizações urbanas de esquerda. Tudo muito semelhante ao
projeto da ocupação Nova Canudos, mas em um tempo histórico outro, e com o objetivo de se
realizar várias ocupações no estado de São Paulo, ao invés de uma grande ocupação de impacto.
A gente começa a discutir isso no final de 1999, começo de 2000. A Comuna da Terra. Aí
tem um elemento, na nossa avaliação, que tensionava sempre no movimento para a questão
urbana, a comuna da terra era um avanço para além do MTST. Porque a gente tinha clareza
que ao fazer a luta pela terra próxima aos grandes centros, controlar áreas próximas dos
grandes centros, no nosso território, sob o nosso controle, a gente tinha mais facilidade de
lidar com todas essas tensões externas. E, ao mesmo tempo, nós brincávamos que a nossa
discussão sobre a Comuna da Terra era a seguinte: de dia era a reforma agrária, todo mundo
trabalhando direitinho, produzindo; de noite era a revolução. Então, a partir desses
territórios, nós íamos conspirar no meio urbano, construir diálogos com essas ocupações
urbanas, com essa periferia. (Entrevistado B)

Assim, no decorrer dos primeiros anos da década de 2000, várias ocupações ocorreram no
estado de São Paulo com o objetivo de consolidar o projeto das Comunas da Terra. A última
tentativa das Comunas foi o Acampamento Elizabeth Teixeira, em Limeira, em 2007, em cuja
organização interna atuou-se diretamente. Até o fim desta tese esse acampamento persiste às beiras
da Rodovia Anhanguera e a terra não foi conquistada.
A primeira experiência de Comuna em São Paulo foi o Sepé Tiarajú, em Ribeirão Preto.
Depois, uma comuna no Vale do Paraíba, o Olga Benário. Daí o Manoel Neto. Na sequência,
o Dom Tomás Balduíno, em Franco da Rocha. Depois, o Milton Santos. Aí a ocupação do
Irmã Alberta, que até hoje é acampamento. O Camilo Torres e o Mário Lago, que é em
Ribeirão também. E o Elizabeth Teixeira.

Como podemos observar nessa sequência de ocupações, mais uma vez se recolocou a tática
de cercamento das cidades e proximidades da grande rodovias, como havia sido elaborado no
período em que foi criado o MTST.
Importante mencionar que a maior parte dos militantes que eram do MST e que construíram
os primórdios do MTST retornaram para o Movimento Sem-Terra por volta do ano de 1999.
Retornaram ao MST, entretanto não abandonaram o projeto da relação do campo com as cidades em
São Paulo. Nesse sentido, desenvolveram as Comunas ao longo dos anos subsequentes, buscando
proliferá-las pelo estado.
Há também peculiaridades das Comunas ligadas às tentativas de estruturação da produção em
seu interior. Havia certa reflexão em torno da relação entre indivíduo e coletivo no processo de
produção. Seriam, portanto, experiências que tratariam de aproximar a comunidade de assentados,
ainda que mantivessem a individualidade dos lotes. Diferentemente do “quadrado burro”, como se
denominava a divisão convencional da terra – um lote ao lado do outro –, a divisão se daria com uma
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geometria distinta, análoga a uma “roda de carroça”, sendo que no círculo central haveria o espaço
coletivo do qual sairiam todos os lotes.
A gente já vivia um drama da implementação do assentamento que era o conflito entre
coletivo e indivíduo. Esse conflito é antigo. Então separava o individual do coletivo. Quem
era coletivo era do movimento e quem era individual não era. Então toda vez que ia
implementar o assentamento tinha essa treta e a gente já vinha carregando essa marca. Como
a gente resolve isso? Certo dia, ao sentar à mesa, ao cortar o pão, a gente percebeu o que a
gente precisava [risos], construir uma certa aproximação entre esses dois movimentos. Que é
o drama que a gente vive na sociedade burguesa, superar ela é o drama, porque ela veio para
fortalecer o indivíduo. A gente vem para quebrar essa lógica individualista e impor uma
lógica coletiva, que é a nossa solução. Só que, ao implementar o programa, o conflito se
estabelece e produz cisões entre nós. Então a gente precisava construir uma situação em que
a gente desse uma certa garantia individual para o trabalhador que veio para o assentamento,
mas que isso fosse conjugado também com atividades coletivas. Então o projeto original da
comuna era ter um espaço onde a gente consolidasse... que os conflitos que a gente tentou
resolver fizeram isso, a gente criou uma agrovila aqui e colocava o lote lá longe, então a
agrovila era produção coletiva e o lote de produção individual era afastado. Então a gente
falou: “A gente precisa construir um tipo de assentamento que o cara não fique longe desse
espaço de produção, mas também não fique longe das pessoas”. Aí veio as formulações de
assentamento em caracol, roda de carroça, fatia de melancia... (Entrevistado B)

Entretanto, a discussão dessas propostas com os acampados era muito penosa, já que eles
reivindicavam, na maioria das vezes, o método tradicional de divisão da terra. O INCRA também se
mostrava resistente à implementação desse sistema. Todavia, mais grave que esses impedimentos foi
a enorme dificuldade em conquistar áreas nas beiras de grandes rodovias e próximas aos grandes
centros urbanos, locais onde a terra era extremamente valorizada e alvo de muitas disputas, tanto
públicas quanto privadas. O único assentamento que conseguiu uma extensão maior de terra foi o
Sepé Tiarajú, em Ribeirão Preto, onde se garantiu cerca de sete hectares por família. Todos os outros
assentamentos não conseguiram mais do que dois, e algumas vezes apenas um hectare, por família.
Os acampamentos Irmã Alberta e Elizabeth Teixeira seguem resistindo em áreas ainda irregulares.
A Comuna da Terra surgiu como tentativa de recolocar para o MST a questão do sujeito
híbrido, do campo e da cidade, e que não deveria ser dissociado pela ação setorizada dos movimentos
sociais. A defesa dessa concepção não carregava qualquer intenção de ruptura com o movimento.
Sustentava-se a ideia de que a partir da prática seria possível convencer a direção e mesmo
transformar os rumos da organização.
- A proposta da comuna vem da perspectiva crítica. Ela nasce da crítica à nossa ação na
relação entre o campo e a cidade, uma autocrítica nossa e um aprofundamento da nossa
crítica ao conjunto do movimento. E uma crítica também à ação colapsada, na nossa visão,
do MTST por essa diversidade, por esse conjunto de determinações que foram inviabilizando
a nossa ação. Então ela nasce na perspectiva de uma ruptura com essas práticas anteriores.
– Mas não com o movimento?
– Não com o movimento. Uma ruptura com essas práticas anteriores, mas numa tentativa de
qualificar a nossa divergência com o movimento. É uma tentativa nossa de mostrar para o
movimento que o que a gente estava organizando ali não era o lúmpen proletariado e
também não era a recampenização. Nós estávamos discutindo que a agricultura, como
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qualquer ramo da produção, é aprendida por qualquer trabalhador. Não a agricultura como a
cultura, que o cara nasce, a origem, é originário, sou da gema, entende? Qualquer um pode
ser agricultor, como pode ser torneiro, como pode ser pedreiro, maquinista, digitador de
computador...
(...) A gente começou a pensar o seguinte, tem gente que gosta do samba, tem gente que
gosta do rap, isso aqui é um reflexo desse encontro entre campo e cidade, o fim dessa
desassociação. O que estava na nossa discussão aqui era acabar com essa marca histórica de
moderno e atrasado, que de um lado impõe uma necessidade de superação, porém impõe
também um bloqueio. O campo como atraso e o urbano como moderno na nossa visão. Você
falou da crise da civilização, para nós estava posta. Nós tínhamos uma elaboração, não era
tudo involuntário. A elaboração nossa era intuitiva, ninguém escreveu isso aí, né, mas nas
discussões que a gente fazia... (Entrevistado B)

A partir desse trecho acima pode-se visualizar a proximidade dessa perspectiva crítica no
interior da organização com o conteúdo que desenvolvemos ao longo desta tese. A prática urbana,
em um primeiro momento empurrada pela conjuntura, e que aglutinou os militantes de origem
urbana que se identificavam com a atuação nas periferias, consolidou ao longo dos anos uma atuação
no estado de São Paulo que questionava, na prática, essa dissociação entre campo e cidade, marca da
luta pela Reforma Agrária no Brasil. Colocava em xeque a possibilidade de pensar e agir em torno da
questão agrária estrito senso, bem como a busca de um sujeito camponês. Aqui também se colocava
uma resposta de radicalidade através da tática, organizando os trabalhadores desempregados e
precarizados do campo e da cidade, que sofriam e sofrem as mazelas da crise do projeto
modernizador periférico. Nesse sentido, esses militantes do MST tratam suas lutas como uma
resposta à barbárie que não resistia a qualquer forma de conciliação.
- Em São Paulo, isso foi consenso, a Comuna da Terra. Porque ela inclusive ajudava a
qualificar o nosso debate urbano. Porque é difícil lidar com os interesses e com o superego 52
das pessoas também. Você faz uma afirmação: “Ah, não existe mais camponês”... Tem uns
caras que acham que é camponês, ele fica sentido e não apoia a sua proposta [risos]. Então
você não precisa falar que não existe mais camponês, você precisa dizer que não existe mais
uma desassociação entre esses dois sujeitos, que eles se complementam, que eles se
transformaram, que os dois se transformaram na história da organização da sociedade, ao
interagir com essa base social. Essa base social também impunha certas transformações no
nosso jeito de lidar com a organização. Qual era o drama? Nós não tínhamos uma clareza
total. Nós não temos ainda, mas acho que a gente avançou nisso, de que isso tudo esbarra no
campo tático, mas ele ainda era dirigido sob uma determinada estratégia. Entende? Você
alterava a forma do movimento, mas a essência do movimento estava presa ainda na
estratégia que, na nossa visão, não estava posta. Então a gente vai esbarrar na discussão, na
ação, que a gente chama de práxis, essa capacidade de sistematizar a ação. Quando a gente
vê que sob a estratégia que a gente estava atuando, ela não nos levava ao lugar que a gente
estava querendo ir.
– Vocês acreditavam que tinham uma autonomia que não tinham de fato.
– É... ela estava sempre mediada pelo fenômeno da conjuntura, entende?
(Entrevistado B)

Chegamos assim ao ponto central de debate deste capítulo; como anunciamos em sua
introdução: a partir de uma experiência histórica radical, importante momento da trajetória do MST,
52

Nesse caso o entrevistado se refere a uma pessoa com um ego grande, não ao conceito de
superego freudiano.
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o que seria radicalidade e como esta se apresentou na relação entre tática e estratégia? Seriam
possíveis experiências que subvertessem o processo de integração à ordem vivenciados pelas
esquerdas nas últimas décadas?

e) A crise da reforma agrária e a crise do socialismo: o MST e o Estado

Nunca houve tanto fim.
(Robert Kurz, “Colapso da Modernização”)

As referências à revolução, insurreição e socialismo como estratégia, como vimos neste
capítulo, são continuamente repostas pelos militantes entrevistados. Aparentemente, a radicalização
das lutas por meio das táticas de enfrentamento à ordem, as quais envolviam grandes riscos
(violência policial, ataques de jagunços, prisões etc) e manifestavam intransigência em relação à
conquista da reivindicação, era compreendida como mecanismo de subversão da Reforma Agrária
como estratégia.
Nesse sentido, no decorrer do processo histórico que descrevemos no quarto capítulo, os
militantes críticos almejavam ir além dos limites que identificavam na estratégia hegemônica do
MST. Talvez, de fato, essa fosse a principal divergência entre os grupos no interior da organização.
O debate sobre o camponês ou o sujeito trabalhador do campo e da cidade e o debate sobre a luta
estritamente agrária ou a luta que conectava campo e cidade de forma indissociável podem ser
sintetizados como a diferença entre conquistar melhorias parciais para a classe trabalhadora e
subverter radicalmente a ordem. No primeiro caso, dos defensores do MST de um movimento
camponês que lutava pela Reforma Agrária, essa estratégia seria momento de um projeto de
desenvolvimento nacional que reduziria a desigualdade social e que, a longo prazo, poderia ou não
criar as condições para uma insurreição socialista. Esta era pensada como um “horizonte”, porém,
tratada mais como uma inspiração do que uma possibilidade, mesmo que considerada a longo prazo.
No segundo caso, da crítica à dissociação campo/cidade, a Reforma Agrária seria um momento
tático, isto é, um meio para unificar as lutas dos trabalhadores rurais e urbanos, bem como as
organizações de esquerda com o objetivo de esgarçar ao máximo a relação entre capital e trabalho.
Sua consequência seria a instauração de um período de insurreição social. Ainda que não houvesse
total clareza do que isso seria e quando aconteceria, buscava-se lutar, no aqui e agora, para o
acirramento dos conflitos a fim de forçar o início de um processo insurrecional. Era como se a
radicalização da tática fosse suficiente para superar a estratégia reformista, transmutando-a em
revolucionária.
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A minha opinião é que o modelo de reforma agrária pensado e alavancado pelo Movimento
Sem-Terra já não cabia na forma de desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Tem um
cara, o Delfim Neto, que convence um monte de gente, os militares, e depois, engraçado, na
primeira crise que o governo sofre, vira assessor especial do governo PT. Ele diz o seguinte,
que o Brasil se desenvolveu com base na grande propriedade, voltado para a exportação e
com tecnologia pesada e que há um espaço enorme para desenvolver. Está certo, olha o que
aconteceu agora, o salto de desenvolvimento nesses últimos dez, quinze anos no campo
brasileiro. Não precisa fazer reforma agrária aos moldes da Europa e Estados Unidos, com
pequena propriedade, para aumentar o poder de consumo, é possível fazer isso sem fazer
reforma agrária. Então do ponto de vista do capital, a proposta de reforma agrária que o
movimento defendia, que era uma proposta desenvolvimentista, não cabia. Havia para pelo
menos uma parte da militância uma preocupação importante... não quero dizer que não se
estava sendo sincero, mas essa era uma bandeira de luta encampada pelos trabalhadores que
acirrava as contradições. Minha opinião é que a tarefa da militância era acirrar as
contradições entre capital e trabalho. (Entrevistado A)

A via insurrecional seria, em fins dos anos 1990, balizada pela perspectiva socialista. As
referências eram a obra de Marx e do marxismo, com direito a formulações de Mao Tsé-Tung,
Antonio Gramsci, Vladimir Lenin, Rosa Luxemburgo etc. Isso provém dos cursos de formação do
MST e também da influência do coletivo de formação Treze de Maio, o qual atuou tanto em setores
críticos do PT e do movimento sindical quanto nos espaços formativos do Movimento Sem-Terra.
– Então você já estava convencido de ser militante? Mas militante do quê, de uma
revolução ou de uma causa...
– Militante de uma revolução socialista, essa discussão da revolução estava posta a todo
momento.
– Estava posta.
– Estava posta, ninguém estava ali para... a gente sabia que inserir nas categorias... não estou
falando que eu tinha total clareza, mas a direção daquele processo nosso tinha clareza que a
nossa inserção nas atividades práticas tinha a função de fortalecer a perspectiva
revolucionária.
(Entrevistado A)

Apesar do ímpeto revolucionário, fica patente ao longo deste capítulo, a força do
pragmatismo, das respostas à conjuntura adversa a partir da prática, desenvolvida na maior parte das
vezes de forma experimental. Nesse sentido, predominava o sentimento de que “a prática é o critério
da verdade”, frase repetida no interior da organização entre a militância. O pragmatismo era muito
forte, ainda que a formação política e a reflexão crítica nunca tenham deixado de ser importantes. A
noção de “revolução” estava vinculada a uma prática imediata radical, que fosse intransigente, que
ultrapassasse os limites da legalidade, que colocasse em xeque elementos da ordem burguesa,
desvelando à sociedade o abismo social em que se encontrava. Em fins do anos 1990, o “sentimento
revolucionário” estava presente na organização e isso era vivenciado também nos acampamentos
com o afluxo de muitos trabalhadores que se tornaram militantes do MST.
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Porque a militância carregava um mistério muito forte. Os filhos de acampados queriam ser
militantes, você perguntava para qualquer moleque no acampamento: “o que você quer ser
quando crescer?”. Ele dizia: “quero ser militante”. Todo mundo, entendeu? E aí juntava isso,
mais o momento e o caráter do enfrentamento, eu acho que as coisas empurravam para essa
perspectiva militante. E acho que o movimento, nesse período principalmente, tinha um
sentimento revolucionário muito forte. Apesar de a gente ainda não ter essa percepção de
qual estratégia se estava organizando. Mas havia também um praticismo que por um lado
limitava, mas por outro também protegia, que era um discurso muito vinculado à prática,
uma rejeição acho que até meio despolitizada sobre a teoria: “teoria não leva a lugar nenhum,
o negócio é a ação”. A cultura da ação prática era muito mais forte, de que indivíduo se
forma na batalha, a visão era essa. A prática define a teoria, não é a teoria que define a
prática. (Entrevistado B)

Seja no que diz respeito ao sentido da prática ou às inspirações teóricas, o “socialismo” é
constantemente mencionado, tanto nas entrevistas quanto nos documentos do Movimento à época.
Aparecem de forma recorrente, como referências de práticas, alguns processos revolucionários como
as revoluções cubana, sandinista (Nicarágua) e chinesa. Assim como algumas tentativas fracassadas,
caso do Chile e de El Salvador. E então recolocamos a questão: e se esse setor mais radical tivesse
logrado tornar-se majoritário no interior da organização e realizar seu projeto? Teria sido possível,
com uma via insurrecional que superasse a ordem capitalista?
Não pretendemos chegar ao fim desta tese em hipotéticas potencialidades perdidas, em um
futuro que poderia ter sido mas não foi. Porém, cabe analisarmos o projeto fracassado em questão.
Como modelo distinto do projeto da reforma agrária como etapa do desenvolvimento nacional,
apontava-se para o acirramento das contradições para alcançar a insurreição socialista. Pouco ou
nada se tinha de elaborações sobre o que seria esse socialismo, mas as referências apontavam para as
revoluções, “vitoriosas” e “fracassadas”, da periferia do capital. Pode-se afirmar que existiram
revoluções vitoriosas no sentido de que foi possível tomar o poder e implementar uma economia
estatal planificada e centralizada, entretanto, entendemos que nenhuma revolução obteve de fato
êxito, no que se refere a superar o capital e implementar um sistema que não esteja fundado na
produção crescente e incessante de valor, e sua respectiva crise.
Em fim dos anos 1990, quando esses setores críticos no interior do MST desenvolveram as
experiências radicalizadas taticamente descritas neste capítulo, a derrocada do socialismo já estava
em marcha há algum tempo. Segundo Schwarz (1999), esse fracasso seria mais um momento da crise
que também se abateu sobre os países capitalistas do centro e da periferia. A derrocada do socialismo
é um momento da derrota do próprio capital. Os países socialistas mantiveram-se embrenhados na
lógica da produção de mercadorias e promoveram, de uma forma específica, algum desenvolvimento
das forças produtivas. Mas sempre sob o crivo da concorrência, determinada pelos padrões de
produtividade do mercado mundial, os quais tornaram obrigatório a microeletrônica e automação
como matriz de produção a partir dos anos 1970. Nesse sentido, tanto os países socialistas quanto os
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países capitalistas periféricos foram incapazes de acompanhar a velocidade imposta. E isso se deu no
contexto de uma crescente dispensa de trabalhadores em números absolutos ou relativos ao capital
constante. Cada vez mais o capital passava a perder a faculdade de explorar trabalho. E como vimos
no desenrolar desta tese, essa era uma necessidade imposta por seu próprio desenvolvimento. Nessa
perspectiva, a exploração de mais valia absoluta, levando o trabalhador à exaustão, se tornou algo
insuficiente como mecanismo de alcance dos padrões de produtividade impostos pela terceira
revolução tecnológica.
Não pretendemos aqui repetir toda a argumentação do que entendemos da crise. Nosso intuito
é apenas indicar que a derrocada das experiências socialistas não é algo desconectado, com dinâmica
própria. Pelo contrário, é momento desse mesmo processo, da falência da modernização capitalista.
Assim, nessas condições, situamos tanto o Brasil quanto o polo mais avançado da experiência
socialista, a União Soviética.
“A mão de obra barata e semiforçada com base na qual o Brasil e a União Soviética
contavam desenvolver uma indústria moderna ficou sem relevância e não terá comprador.
Depois de lutar contra a exploração capitalista, os trabalhadores deverão se debater contra a
falta dela, que pode não ser melhor.” (SCHWARZ, 1999 : 9)

E é justamente essa falta que produziu um movimento social como o MST, organizador de
desempregados em busca de inserção no mercado de exploração do trabalho. Mas é no mínimo
paradoxal notar que, ao criticar o desenvolvimentismo anacrônico da reforma agrária defendida pela
direção hegemônica do Movimento Sem-Terra em fim dos anos 1990 e ao longo dos anos 2000, essa
militância radical reivindicava como estratégia nada mais nada menos que uma outra faceta desse
mesmo projeto de desenvolvimento retardatário e/ou periférico. O socialismo, segundo Schwarz,
teria se conformado como uma espécie de “cobertura ideológica” de um esforço retardatário de
industrialização nacional. Tanto a periferia do capital quanto a socialista seriam caracterizadas por
uma “desindustrialização endividada e populações compostas de não-pessoas sociais” ou, como
afirma Kurz, por “sujeitos monetários desprovidos de dinheiro”.
Os motivos da crise do socialismo real não podem ser identificados simplesmente como
consequência de erros da classe política que dirigia esse sistema, ou de intervenções externas por
parte das forças capitalistas, mas fundamentalmente como consequência de seus mecanismos
internos de funcionamento. A emergência de uma crise global nos anos 1970 ameaçou vencedores e
perdedores, e apontou os alicerces comuns de ambos os sistemas. Nesse sentido, a crise deveria ser
situada além do paradigma da sociedade industrial e da relação entre mercado e Estado, e
compreendida como uma crise da sociedade do trabalho.
Nas experiências socialistas transformou-se o trabalho abstrato numa “religião secularizada”. No
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caso da União Soviética, isso se expressou muito claramente no “endeusamento da riqueza
nacional”, e mesmo no modelo de trabalhador produtivo. Esse foi o caso de Stakhanov, que retirou
toneladas de carvão em prol da nação em um só dia e se tornou um modelo da potência soviética.
Reforçava-se o “mito do trabalho”, isto é, “a personificação do trabalho como fim em si”, uma
“idolatria fetichista do maior e mais intenso dispêndio possível da força de trabalho, além das
necessidades concretas subjetivamente perceptíveis” (KURZ, 1999: 18). Assim, o socialismo real,
denominado por Kurz de “socialismo do movimento operário”, teria se tornado mais um
prolongamento dos princípios capitalistas:
O 'mercado planejado' do Leste, como já revela essa designação, não eliminou as categorias
do mercado. Consequentemente, aparecem no socialismo real todas as categorias
fundamentais do capitalismo: salário, preço e lucro (ganho da empresa). Ele não só adotou o
princípio do trabalho abstrato como o levou às últimas consequências. (idem: 25)

É portanto, mais um momento, mais uma forma de expressão do mesmo sistema, estruturado
a partir de um estatismo que se propunha modernizar a periferia do capital, dentro dos limites da
produção de valor da sociedade industrial.
Desde o princípio o socialismo real não podia suprimir a sociedade capitalista da
modernidade; ele próprio é parte do sistema produtor burguês de mercadorias e não substitui
essa forma social histórica por outra, mas sim representa somente outra fase de
desenvolvimento dentro da mesma formação de época. A promessa de uma sociedade pósburguesa vindoura e desmascarada como um regime pré-burguês e estagnado de transição
para a modernidade, como o fóssil de um dinossauro pertencente ao heroico passado do
capital.” (ibidem)

Estaria na história da modernização burguesa, segundo Kurz, um revezamento entre
elementos estatistas e monetaristas. Uma especificidade da modernização da URSS seria o fim dessa
oscilação. O estado burocrático centralizado se impõe a partir da defesa da técnica moderna e sua
organização planejada para reprodução do grande capital, ainda que eliminando sua submissão à
aristocracia agrária e à burguesia. A crítica ao capital e seus mecanismos de reprodução é substituída
pela crítica estrita aos capitalistas, mistificando-se as classes sociais. A noção de aniquilação total da
burguesia como classe, em sua aparência radical, seria segundo esse autor uma tendência jacobinoburguesa, abandonando a crítica aos fundamentos do sistema: a crítica da forma mercadoria e do
fetichismo.
O partido soviético tornou-se a “encarnação do sujeito-classe metafísico” e, assim, como
mitificação do proletariado, desmascará-lo como máquina burguesa de modernização tornou-se
absolutamente insuportável, uma das razões para o “terror sangrento stalinista”: a necessidade de
calar as críticas e manter os mitos.
Kurz vê isso como inevitável em razão do nível de atraso das forças produtivas soviéticas. Na
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verdade, não encontra nenhum local em que tais forças estivessem suficientemente desenvolvidas
nesse período. E, onde estavam desenvolvidas, não seria necessária a revolução para realização da
modernização burguesa: “No ocidente bastava para essa tarefa a socialdemocracia e sua política,
enquanto o atraso relativo do desenvolvimento na Rússia exigia meios mais radicais.” (KURZ, 1999:
49)
Esses meios mais radicais se expressaram na violência da modernização soviética. Toda
medida de terror da acumulação primitiva, na URSS, foi proclamada como necessidade póscapitalista, inclusive a exploração exacerbada da força de trabalho internamente.
A ideologia do ethos do trabalho protestante, a militarização da sociedade e a economia de
comando estatista de um mercado 'planejado' petrificam-se, o verniz que se passara por cima
da reprodução social solidificou-se e tornou-se a mortalha de todo progresso a longo prazo.
(idem: 58)

E, após uma sequência de crises, a sociedade mundial chegou à crise do valor como
substância social que caracteriza o trabalho abstrato. Como vimos ao longo do capítulo 3, salário,
preço e lucro perdem progressivamente sua substância. E o colapso do socialismo real está
profundamente ligado ao desenvolvimento do sistema global e sua crise: “O exame isolado da crise
final do socialismo real deixa de reconhecer a lógica da crise do próprio princípio da concorrência, a
qual, como emancipação negativa, se descarregará em futuros surtos de crise da produção mundial de
mercadorias.” (ibidem: 83)
Como consequência, se observou, ao longo dos anos 1970 e 1980, enormes desperdícios e
irracionalidades na economia soviética. A tentativa de artificialização dos mecanismos econômicos
de mercado através do estado burocrático fracassaram fragorosamente, como Kurz descreve ao longo
desta obra que citamos:
Trata-se, por assim dizer, de um capitalismo cujo fluxo sanguíneo foi interrompido e que
constantemente tem de ser mobilizado artificialmente por um aparelho cardíaco-pulmonar, e
nesse caso por um modelo produzido pelo socialismo real e, portanto, defeituoso e incapaz
de funcionar. (KURZ, 1999: 100)

Não iremos detalhar aqui todos os mecanismos desse fracasso tais como desenvolvidos nesse
livro. Mas citamos rapidamente a inexistência da livre concorrência e a ausência de falências,
ocasionando, portanto, uma dificuldade de chegar a preços de produção adequados via controle
estatal. Isso levou a uma inflação de custos crescente e a uma consequente hiperinflação dos preços.
Por fim, chegou-se a uma subvenção dos preços por parte do Estado. E assim, promoveu-se um falso
crescimento econômico, no qual os lucros não eram necessariamente destinados ao reinvestimento,
pois deveriam ser entregues ao Estado. O resultado foi uma enorme ineficiência dos investimentos
através uma burocracia não orientada pela concorrência.
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O resultado do socialismo real, com esse estatismo baseado em uma economia de guerra
determinada pela forma-mercadoria, seria uma economia de escassez, isto é, uma crise de
subprodução. Nesse contexto, todos os improdutivos passariam a ser considerados parasitas e as
empresas passariam a um nível de competição predatória: “Nesse nível desenvolve-se então,
necessariamente, uma concorrência negativa entre as empresas, que açambarcam material, roubam
umas da outras, aliciam mão-de-obra alheia etc.” (idem: 111)
Apesar da crise de escassez, a estrutura soviética teria se mantido ainda por certo tempo
devido à esperança de que as dificuldades eram temporárias, e que deveriam ser suportadas pela
moral e o entusiasmo revolucionários. Daí a importância da mitificação do trabalho através de
personagens como Stakhanov. Depois de mais de uma década de penúria, essa moral revolucionária
foi substituída pelo terror policial stalinista: “o pavor ocupava o lugar do entusiasmo”.
Com a terceira revolução tecnocientífica e os surtos de racionalização e produtividade da
década de 1970, o socialismo real não conseguiria responder à dinâmica do mercado mundial. As
exportações não possuiriam poder de concorrência e se iniciaria um “movimento espiral de
endividamento externo”. A latente crise interna se agravaria em função dessa pressão externa do
mercado mundial. Por fim, nos anos 1980, vivencia-se uma violência brutal e o colapso do
abastecimento de mercadorias. Mais uma vez lembramos que o colapso dos mercados planejados é
parte da crise global que descrevemos nos capítulos anteriores.
Retornando ao argumento do início deste tópico, a reivindicação do socialismo como
estratégia em fins dos anos 1990 pelos setores mais radicalizados da esquerda brasileira seria de um
certo otimismo anacrônico, cuja referência seria um status quo ocidental de prosperidade que não
existe mais, nem parece que voltará a existir. Nem no centro do capital, nem nas experiências
modernizadoras retardatárias, socialistas ou capitalistas periféricas, haveria tais possibilidades
disponíveis, pois é a sociedade mundial fundada na forma-mercadoria que entra em uma crise sem
perspectivas de solução. Retornos ao passado não são possíveis e tentativas nesse sentido não têm
como trazer de volta o que de fato nunca foi.
De fato completa e consolida-se a ilusão estrutural de uma troca de modelo pela ilusão
histórica de uma repetição do milagre econômico. Mas a história não se repete nem nesse
nível. As causas verdadeiras da prosperidade da época pós-guerra não se encontram na
escolha do modelo 'certo', tal como o sugere a ilusão iluminista referente ao sujeito, mas sim
nos processos de evolução, independentes de sujeitos, do sistema produtor de mercadorias,
processos que não podem repetir-se porque representam os estágios de uma progressão
irreversível. O mercado mundial está hoje muito mais desenvolvido do que nos anos após a
Segunda Guerra Mundial, e com ele sua lógica global de produtividade, não podendo haver
jamais uma volta àquele ponto de partida. (ibidem: 152)

Aqui chegamos à crítica aos limites da tática radical, na medida em que não havia como
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subverter a estratégia, pois esta estava limitada historicamente pela dinâmica do capital. Apesar
disso, naquele período todas as experiências da esquerda estavam permeadas por essas referências. A
ideia de que a superação do capitalismo seria a realização e não a supressão do trabalho para o
desenvolvimento da sociedade industrial balizava praticamente todos os movimentos sociais e
organizações de esquerda. E aqui identificamos mais um elemento que denota a aproximação entre
os setores radicais do MST e os considerados mais “reformistas”: para ambos o problema estaria na
forma de distribuição e não de produção de valor. Levantamos, portanto, a questão: qual seria a
divergência entre essas duas posições que se confrontam como oposição uma à outra durante os anos
2000?
Arriscamos dizer que talvez a oposição reforma/revolução, ou reformistas/revolucionários,
não signifique oposição real em fim dos anos 1990 e no decorrer da década subsequente. Na medida
em que o socialismo foi um sistema que buscou distribuir a riqueza e eliminar a classe burguesa sem
alterar a estrutura produtiva, tentando fortalecê-la e desenvolvê-la, questionamos quais eram as
referências de revolução em que a radicalidade se sustentava. E tudo isso se considerarmos que a
falência do socialismo real era explícita no período de maior radicalidade do MST, quando a via
insurrecional é tratada como estratégia possível.
Moishe Postone abordou essa questão em seu livro Tempo, trabalho e dominação social, no
qual buscou repensar as categorias centrais da crítica da economia política desenvolvida por Marx,
com o objetivo de compreender a natureza da modernidade capitalista contemporânea de uma forma
distinta do que a maior parte dessas organizações elaboraram até então. Como no caso soviético que
mencionamos a partir das reflexões de Kurz, todas as experiências socialistas fundamentaram-se em
teorias revolucionárias que partiram da crítica ao livre mercado, à propriedade privada dos meios de
produção e à classe burguesa. Esse procedimento, entretanto, não nos forneceu uma teoria
radicalmente crítica do capital, na medida em que o controle do mercado por parte do estatismo
planificado, a propriedade estatal dos meios de produção e a violência antiburguesa não superaram o
fracasso recorrente das experiências socialistas ao longo do século XX. Na verdade, foram a causa
do fracasso, ao reproduzir o mesmo através de outros meios. As crises financeiras e a ausência de
um imaginário pós-capitalista expressam também a inexistência de uma sólida crítica ao capital. E,
segundo Postone (2014), o coração do problema estaria na inversão do sentido e importância da
categoria do trabalho. No que ele denomina “marxismo tradicional”, toda a crítica seria elaborada a
partir do ponto de vista do trabalho, enquanto este deveria ser o objeto central da crítica.
Nesse sentido, o marxismo teria o potencial de incidir como teoria crítica da modernidade
como um todo, inclusive na sua expressão socialista. Mas deixaria de atuar como crítica da
sociedade moderna em suas diversas expressões para limitar-se às formas de exploração e dominação
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na sociedade moderna.
As experiências socialistas, como formas alternativas e fracassadas de acumulação de capital,
teriam tratado o capitalismo como um modo de apropriação da riqueza produzida e distribuída
injustamente, porque centralizada nas mãos da classe burguesa. Nesse sentido, aqui se estabeleceria a
noção de dominação a partir da identificação do poder de uma classe sobre outra e não a partir do
tipo de relação social que se estabelece na produção: “dominação social é percebida como
dominação de classe externa ao processo de produção.” (POSTONE, 2014: 23) Desse modo, o
socialismo real, durante o século XX, propôs-se combater essa classe e, ao mesmo tempo, entretanto,
administrar e regular a mesma estrutura industrial de produção.
O autor mostra que no capitalismo o caráter específico do trabalho é também sua forma
histórica, abstrata e social de dominação. Portanto, a dominação não seria a sujeição de pessoas por
outras pessoas, e, sim, por estruturas sociais abstratas produzidas por elas, no caso, mercadoria e
capital. E essa dominação abstrata não determinaria apenas o objetivo da produção mas sua própria
forma material. O trabalho adquiriria vida própria como mediação independente dos indivíduos que
medeia. Assim, se desenvolveria acima dos indivíduos e contra eles, determinando os objetivos e
meios da atividade humana. Produzir e trocar mercadorias para sobreviver seria decorrência de uma
forma de compulsão social, uma forma de dominação abstrata e impessoal. No capitalismo,
objetivação seria igual a alienação, pois o trabalho objetiva as relações sociais alienadas. Essa
dominação, ao ser impessoal e compulsória, apareceria como algo natural, como ideologia
legitimadora na medida em que trabalhar para sobreviver aparece como a ordem natural das coisas.
E aqui está a questão da substituição da crítica ao fetiche da mercadoria pela relação entre as
classes sociais no marxismo tradicional. Assim como a eliminação da classe burguesa não
necessariamente promove a superação da dominação, a realização do proletariado como classe não
significa emancipação. Na verdade, ao contrário disso, a superação da sociedade do capital
demandaria a supressão do proletariado como classe, o fim das classes sociais e das relações sociais
produtoras de valor:
O marxismo tradicional substitui a crítica de Marx do modo de produção e distribuição por
uma crítica apenas do modo de distribuição, e sua teoria da autoabolição do proletariado por
uma teoria da realização do proletariado. A diferença entre as duas formas de crítica é
profunda: o que na análise de Marx é o objeto central da crítica do capitalismo transforma-se
para o marxismo tradicional na base social da libertação. (idem: 90)

Segundo Postone, a crítica que se refere exclusivamente à falta de liberdade nas experiências
socialistas ignoraria esses elementos. Furta-se a estabelecer a relação entre o estado soviético e a
necessidade de manter o sistema fundado na forma-mercadoria e promover o desenvolvimento das
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forças produtivas. Haveria, portanto, segundo ele, uma relação fundamental entre a violência da
burocracia estatal soviética e a necessidade de desenvolvimento econômico.
Assim, a União Soviética foi geralmente considerada socialista por ter abolido a propriedade
privada e o mercado; a ausência continuada de liberdade foi atribuída a instituições
burocráticas repressivas. Mas, essa posição sugere que não existe relação entre a natureza da
esfera econômica e o caráter da esfera política. (ibidem: 25-26)

Nos países socialistas, a abolição do modo de distribuição liberal burguês teria agido como
mistificação, isto é, como forma de ocultar o fato de que não se superou em momento algum o modo
de produção determinado pelo capital. No marxismo tradicional superar o capitalismo seria superar o
conteúdo de valor do trabalho e sua forma mistificada. A consequência disso seria uma crítica
positiva que se expressaria na oposição abstrata entre planejamento e mercado. Tal seria, de acordo
com Postone, a crítica do que existe a partir do que existe: “Do ponto de vista da crítica da
especificidade do trabalho no capitalismo, a crítica do ponto de vista do trabalho implica uma visão
do socialismo que resulta na realização da essência da sociedade capitalista” (POSTONE, 2014: 84).
Assim, a realização do trabalho seria justamente essa essência em uma sociedade em que a
capacidade de produzir é o critério de valor social.
O trabalho seria a fonte da riqueza e o proletariado o sujeito histórico apesar das aparências
ocultarem isso. Assim o socialismo levaria a realização dos ideais universalistas das
revoluções burguesas que foram traídos pelos interesses particularistas da burguesia. Essa
critica levaria a necessidade de realização do capital de forma quase completa e não sua
abolição. (idem)

Na prática, a base do socialismo real se deu a partir do fortalecimento da sociedade industrial,
supostamente liberada da propriedade privada e do mercado. E a revolução socialista seria a
recuperação do proletariado na medida em que a classe trabalhadora se realizaria como classe
universal, promovendo-se através do Estado a distribuição da riqueza social produzida na sociedade
industrial proletária. Para o marxismo tradicional, segundo Postone:
A emancipação se realiza quando uma estrutura de trabalho já existente não é mais contida
pelas relações capitalistas e usada para satisfazer a interesses particularistas, mas é sujeita ao
controle consciente em nome dos interesses de todos. Portanto, a classe capitalista deve ser
abolida no socialismo, mas não a classe trabalhadora; a apropriação privada do excedente e o
modo de distribuição com base no mercado tem de ser negados historicamente, mas não a
estrutura de produção. (ibidem: 86)

Para o autor, essa concepção que se expressou como fracasso histórico desde a derrocada
soviética, baseia-se na dominação como algo personificado em determinado sujeito e não a partir de
relações sociais. Na verdade, a opressão de classe não seria o terreno último da dominação, mas seria
ela própria função de uma forma superior abstrata de dominação, cujo centro é o valor. E com o
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desenvolver da economia capitalista, o valor se tornaria cada vez menos adequado como medida da
riqueza produzida, à proporção em que se amplia o contraste entre valor, forma de riqueza ligada ao
dispêndio de trabalho humano e o gigantesco potencial de produção de riqueza da ciência e
tecnologia: “o valor se torna anacrônico em termos de potencial do sistema de produção gerado por
ele; a realização desse potencial resultaria na abolição do valor.” (POSTONE, 2014: 42)
Esse caráter cada vez mais anacrônico também se abateria sobre o próprio processo
industrial, e aqui estaria o fundamento da crise do socialismo. No caso, o mesmo da crise do
capitalismo desde os anos 1970.
O socialismo como referência estratégica dos militantes críticos do MST, ainda que fosse
algo longínquo e pouco discutido ou discutido superficialmente, carregava, assim como ainda hoje
carrega, todo o seu passado histórico. Fosse como ideologia fosse como projeto, pensamos que não
era apenas uma questão de terminologia, um detalhe do léxico ou abstração do conceito. Qual o
socialismo que poderia ter sido e não foi?
Quando nos referimos a esse termo como estratégia de uma organização ou de um setor dela
em fins dos 1990, estamos tratando das experiências revolucionárias do século XX, que tiveram
como esteio e fundamento sua experiência mais desenvolvida, a URSS. O argumento de que o
socialismo real foi algo diferente do que se poderia realizar como socialismo apenas encobre os
limites concretos que envolveram a efetivação da teoria na prática. A instituição de um Estado
proletário revolucionário que não subverteu a produção de valor, substância do capital.
Moishe Postone levanta diversos questionamentos sobre o que seria uma sociedade póscapitalista e quais seriam os elementos de sua construção. O novo só nasce a partir do velho. E
afinal, qual a novidade que haveria na experiência do MST?
A tradicional ou velha esquerda, organizada em partidos e sindicatos, esteve focada
justamente na necessidade de organização do proletariado para sua realização como classe no século
XX. O MST, apesar de buscar organizar outro sujeito social, no caso o camponês, partia de
concepções ortodoxas que também seriam balizadas por esse marxismo tradicional. A organização
do campesinato era vista como necessária nos países periféricos, o que estava em grande medida
inspirado na Revolução Chinesa. A função do movimento do campo era reconstituir o campesinato
que se aliaria ao proletariado para viabilizar a transformação social, seja em termos de
desenvolvimento, seja na perspectiva de uma insurreição. A aliança operário-camponesa a que se
remete tanto no hino do movimento quanto em seus textos, cartilhas e cursos explicita justamente
isso. Apesar de um movimento social como o MST aparentar algo novo e distinto da velha esquerda,
suas concepções hegemônicas reproduziam o que havia de mais ortodoxo no período.
A novidade, a partir dos militantes “radicais” que se embrenharam nas periferias urbanas em
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fins dos anos 1990, está no fato de que não partem de definições tão estanques e ortodoxas das
classes subalternas e do funcionamento do capitalismo periférico. Buscaram organizar os
trabalhadores no sentido ampliado, os precarizados do campo e da cidade, ainda que não se
abstivessem da relação com os sindicatos que organizavam o proletariado urbano. Essa relação não
se dava apenas em busca de apoio político e estrutural, mas também pela compreensão de que seria
necessária uma ampla aliança entre os trabalhadores que estão dentro e fora da estrutura de produção
de valor, dentro e fora do mercado de trabalho produtivo ou formal. Entretanto, apesar de haver na
prática uma contestação do sujeito proletário como o único sujeito revolucionário, em nenhum
momento são questionados outros fundamentos que sustentam a tradição socialista do século XX.
Mobilizava-se um sujeito ampliado, porém organizado a partir de uma estratégia anacrônica,
no sentido de que em nenhum momento rompeu com o projeto de modernização periférica do
capital. Eram elaboradas críticas ao projeto nacional de desenvolvimento que tinha como objetivo a
Reforma Agrária, mas a reposição da estratégia socialista, aliada à radicalidade tática das lutas
sociais, velava a reposição de um projeto muito semelhante ao que se combatia. A articulação campo
e cidade em nenhum momento deixou de pensar a necessidade de desenvolvimento da sociedade
industrial. Assim o futuro do MST acabou por ser definido pelos mecanismos de integração ao
sistema desses trabalhadores organizados a partir do trabalho no campo. A viabilidade econômica
dos trabalhadores se impôs. E as possibilidades de ruptura sucumbiram. Já a estratégia socialista,
anacrônica ou não, parecia estar fora de contexto. Assim, o debate se desloca para os rumos do MST
nos limites da socialdemocracia precária, se é que chegam a tanto as políticas compensatórias que
marcaram a gestão estatal durante os anos 2000.
A decorrência das diversas contradições que levaram à desarticulação da radicalidade crítica
no interior do MST, conforme descrevemos em todo o capítulo, foi a consolidação da linha diretiva
que se hegemonizou no interior da organização após a chegada do PT ao governo federal em 2003.
Os militantes que antes buscavam articular campo e cidade se debateram com a crise de suas
experiências de luta e o fortalecimento do combate às suas posições no interior do movimento.
Assim, a crítica do sujeito camponês se converteu em crítica à aproximação do movimento a um
Estado dirigido pelo Partido dos Trabalhadores. Essa crítica já existia no momento anterior, ainda
que matizada por aproximações a determinados setores desse mesmo partido, mas não era o centro
dos debates de então.
Porque para a estratégia do movimento, o centro é a classe operária fabril, é a aliança do
camponês com o operariado fabril. Quando você vai falar da importância da periferia, do
trabalhador desempregado, dessa grande massa, então você está falando uma outra coisa que
está fora da estratégia, ou do lúmpen. Para o movimento, para os dirigentes da Consulta, isso
é lúmpen. É por isso que eu falo que, quando o MST nacional resolve intervir na questão
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urbana é com dez anos de atraso. (...) Nós queríamos uma coisa mais ousada em 97, porque a
gente já tinha uma crítica do partido. (Entrevistado A)

Com a mudança de FHC a Lula, o governo se converteu de inimigo em aliado. E o debate se
deslocou da crítica à dissociação entre campo e cidade e da defesa do sujeito ampliado para os rumos
da relação desse movimento social com o Estado.
A partir da eleição do Lula e a forma como o MST se comporta e as linhas políticas que o
MST vai adotando, elas vão aumentando o tensionamento. Então, com a eleição do PT, a
primeira orientação do MST é a de que o latifúndio é inimigo e o governo é aliado, que o
governo estava em disputa e a gente tinha que disputar o governo. Aí vem a forma como o
MST resolveu disputar o governo, indicando pessoas próximas para os cargos ligadas à
questão agrária. Por exemplo, em São Paulo, em 2003, a gente referendou a indicação para
superintendente do INCRA. Na reunião, inclusive, eu falei, “olha, acho que não é papel
nosso indicar o superintendente, porque na medida em que a gente indica vamos dar um
cheque em branco para a pessoa”. Tomei um c..., fui a minoria da minoria e passou a ideia de
indicar o superintendente. Então essa lógica, o fato de ter elegido o PT já leva à perda do
poder de pressão sobre o governo. A estratégia adotada pelo governo para ter
governabilidade, para garantir superávit na balança comercial, na tentativa de manter a
economia brasileira crescendo é uma aliança estratégica com o capital no campo, com o
agronegócio, os produtores de commodities. Para garantir o sucesso dessa aliança, não podia
ampliar os assentamentos. (Entrevistado A)

Além da indicação de nomes para os órgãos governamentais que tratavam da questão agrária,
em especial para o INCRA, o Movimento deixou de realizar novas ocupações de terra. O interessante
aqui é notarmos que a maior parte dos militantes que defendiam o projeto urbano no interior do
MST, seja no momento de criação do MTST seja na construção das Comunas da Terra, se opuseram
a essa relação de aproximação com o governo e ao arrefecimento das disputas por terra.
E o movimento orienta então a ficar um ano... definiu que o latifúndio era inimigo, definiu
que o governo era aliado e adotou a forma de disputar o governo indicando cargos de
confiança, cargos de confiança que não tinham poder de decisão. Onde tem poder de decisão
é no centro do governo, o Ministério da Economia, da Indústria, da Agricultura. Então o
MST estava indicando pessoas para cargos que não tinham poder de decisão, quer dizer,
tinham poder sobre a questão agrária, mas não tinham sobre a questão econômica. Por outro
lado, define que o latifúndio é inimigo, mas não ataca o latifúndio. Orienta a militância a
nível nacional a fazer ocupações nas estradas em frente aos latifúndios. Então a origem das
divergências nossas é desde o começo do governo Lula. Já tinha algumas divergências em
várias questões, como eu falei, na Consulta e em relação à criação do MTST. (Entrevistado
A)

Por algum tempo, através da atuação para efetivar o projeto das Comunas da Terra no estado
de São Paulo, essa militância insistiu em realizar ocupações, à revelia das tentativas de limitação das
ações por parte da direção nacional do MST.
Tanto é que aqui em São Paulo tem a primeira ocupação do governo Lula, as duas primeiras
foram em São Paulo, em duas regionais bastante urbanizadas, que é o Vale do Paraíba, região
de São José [dos Campos], e a região de Sorocaba. Aí deu repercussão nacional, saiu no jornal
que o movimento rompia o pacto com o Lula, depois de um ano, saiu sobre uma ocupação ali
em São José dos Campos no Jornal Nacional com esse cunho. Então o aprofundamento das
divergências é como conduzir o movimento durante esse novo período.(...) Não precisava falar
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mal do governo e nem dizer que o governo era inimigo, muita gente na direção distorceu o que
a gente estava dizendo e dizia que a gente queria que o movimento declarasse que o Lula era
inimigo. Em nenhum momento falamos nisso, essa foi a primeira distorção do que a gente
estava falando. Nós queríamos que o movimento acirrasse as contradições no campo e
obrigasse o governo do PT a se posicionar frente a luta acirrada no campo e isso a gente tinha
condição de fazer, todas as condições para fazer. Aí o movimento faz essa trégua, depois de
um ano em beira de estrada há um esvaziamento dos acampamentos, um ano sem perspectiva
de conquista. Então hoje tem acampamentos aqui em São Paulo, dos últimos que sobraram...
porque acampamento sem-terra é um bicho em extinção, tem estado que tirou de orientação
não fazer mais ocupação de terra, o Rio Grande do Sul, por exemplo... aqui em São Paulo tem
acampamentos que estão desde o primeiro ano do governo Lula, desde 2003, e estão na beira
da estrada. Então a origem da divergência nossa é uma coisa muito concreta, como o
movimento deveria atuar. (Entrevistado A)

Essa disputa interna sobre a atuação do movimento após a eleição de Lula se deu tanto na
prática, realizando-se ocupações, quanto na participação nos espaços de debate interno do MST. Em
um momento inicial, nos primeiros anos do governo Lula, havia uma certa unidade na direção do
estado de São Paulo em encampar internamente essa crítica da linha política hegemônica.
Então nós, aqui em São Paulo, vamos para as instâncias do Movimento, elaboramos, tiramos
uma linha política. Com o respaldo da direção estadual, o coletivo produziu um documento,
passou pelo encontro estadual. Em linhas gerais esse documento dizia que a gente tinha que
fazer um movimento de três vias, a gente tinha que pressionar o governo, dialogar e se
diferenciar dele. Na nossa visão, a gente escreve que já tínhamos perdido o poder de pressão,
estávamos dialogando demais e se confundindo com o governo, porque a gente estava
indicando gente para os cargos do governo. Tinha uma brincadeira que o pessoal falava que
o governo vinha até debaixo da cama da gente, em todo lugar da casa da gente tinha gente do
governo, até na casa da gente. Então a gente precisava romper com essa orientação e traçar
outro caminho. (Entrevistado A)

Essa unidade na direção de São Paulo teria persistido até por volta de 2006. Segundo o
entrevistado, iniciou-se, então, uma tentativa de intervenção no estado através do INCRA, pois se
viabilizariam recursos direcionados ao desenvolvimento da produção nos assentamentos, em
especial, nas áreas mais ruralizadas. Com o afluxo de recursos e a quase total impossibilidade de
conquistas perante a “paralisia” da Reforma Agrária como expropriação de terras durante os
governos do PT, iniciou-se uma divisão de posições no interior do estado. E assim a divergência se
expressa na separação das regiões em dois grupos: o denominado “eixo rural”, que reunia as regiões
de Itapeva, Andradina e Pontal do Paranapanema, passava a se orientar pela linha política indicada
pela direção nacional, com enfoque no desenvolvimento dos assentamentos; e o “eixo urbano”, que
indicava as regiões de Ribeirão Preto, Campinas, Vale do Paraíba, Sorocaba e Grande São Paulo.
A linha crítica à direção do Movimento se desloca da tensão urbano/rural, das novas formas
de resistência, das novas elaborações da luta política e social para uma oposição ao governo Lula e à
relação com o Estado. Houve um relativo deslocamento temático da crítica, porém a questão urbana,
a radicalidade e o experimentalismo da luta social mantiveram-se como algo latente. Em São Paulo,
foram realizados alguns seminários sobre o que se denominou “Frente Urbana”, porém o acirramento
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do conflito interno e o fortalecimento das diretivas nacionais de disputa por políticas públicas e
conversão da reforma agrária

clássica em reforma

agrária popular se sobrepuseram

irremediavelmente.
Um dos argumentos que sustentavam a necessidade de um recuo na radicalidade do MST
seria que o movimento teria se enfraquecido. A postura das direções, entretanto, foi de um
progressivo expurgo da militância crítica, que cada vez mais perdia espaço de atuação, e era relegada
a um certo ostracismo. Barraram-se as possibilidades de disputa de posições no interior do MST.
Porque nós estávamos em um período no movimento que a gente estava sendo expurgado. A
gente era acusado de ser urbano, urbanoides: “vocês são arrogantes”, “o movimento está
fraco”. Tem um camarada que criou uma piada de que o movimento tinha virado o
movimento galinha de angola, “tô fraco, tô fraco, tô fraco!”. Falou em um encontro estadual
que virou um movimento galinha de angola. Então havia um retrocesso do debate interno
medonho. Como você assumia a direção de uma frente urbana se o debate estava
interrompido? (Entrevistado A)

Haveria, portanto, um enorme retrocesso no debate interno do movimento. Não apenas a
mobilização de massas teria sido desacreditada, mas também a possibilidade de crítica e ação nas
estruturas da organização. O acirramento desses conflitos levaram à saída de 51 militantes da
organização em novembro de 2011. Dois meses após a publicação desta carta, a doutoranda, em
conjunto com um pequeno grupo de jovens militantes, se retirou da direção regional do MST em
Campinas. Esse fato é relevante porque retornamos às razões para o início desse processo que agora
chega perto do fim. Uma questão que se levanta a partir desses expurgos que levam à publicação da
Carta de Saída, é se a disputa interna de projetos políticos seria de fato possível, o que ela
representava nesse tempo histórico, o que estava de fato em jogo.
Neste quarto capítulo descrevemos o que consideramos um dos momentos de maior
radicalidade no interior do Movimento, que precedeu às críticas expostas em fins de 2011,
explicitando que parte dos militantes que saíram da organização participaram de disputas internas em
relação a sua trajetória desde os anos 1990. Entretanto, elencamos o que consideramos os conteúdos
que justificam porque determinado projeto se sobrepôs a outro. Trouxemos elementos conjunturais
envolvendo a atuação de grupos e indivíduos, estes, todavia, estão sempre limitados por
transformações históricas amplas, que envolvem a dinâmica das esquerdas e do capitalismo mundial
e suas respectivas crises.
A modernização, no sentido de urbanização e industrialização, com justiça social, estava
ancorada, para as esquerdas, no modelo da Revolução Russa. Em alguma medida, nas esquerdas se
imaginava, em certo tempo, que o mundo inteiro poderia chegar a tal feito. Entretanto, suas
possibilidades históricas, ainda nos anos 1970, estavam esgotadas, e o capitalismo não o suportava
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em parte alguma do mundo. Todas as revoluções que aconteceram a partir desse período, dos anos
1960 em diante, foram derrotadas mesmo antes de se consolidarem. Esse ideal, entretanto, mantevese no imaginário das esquerdas dos anos 1990, quiçá, em alguma medida, até os dias atuais. Esse
ideal cumpriu o papel de construir um elenco de experiências que fizemos questão de descrever,
ainda que fragmentariamente, ao longo deste capitulo. E o fizemos porque consideramos que
possuem uma grande importância para compreendermos, ao menos um pouco, o momento em que
nos situamos, o que foi feito, o que pode ser retomado e o que deve ser superado.
Entretanto, em confronto com a realidade, esse ideal tem se convertido em frustração: o ideal
que não se realizou. A questão é se a realidade poderia de fato absorvê-lo como algo factível. E se
não o fez, quais suas (des)razões. Talvez as forças subjetivas e objetivas tornassem inviável esse
projeto. Havia uma base social nova, havia ousadia das formas de organização e resistência, havia
potencial de mobilização em um contexto de crise e desemprego. E o impacto disso foi sentido na
história da esquerda e da militância formada nesse processo. Não nos cabe avaliar as perdas e
ganhos, mas reconhecer a importância dessas experiências e suas frustrações com a riqueza de
questões que nos oferecem para seguir agindo, pensando, resistindo. As possibilidades disso estão,
entretanto, condicionadas à possibilidade da crítica – prática e teórica – franca, pública e radical.
- Eu acho que todo movimento, oportunista ou não, reformista ou não, quando começa a
discutir algumas demandas, eu acho que cumpre um papel revolucionário sim. Talvez não
cumpra… O MST pra mim cumpriu um papel revolucionário, mesmo sem querer. Acho que
o MTST por um período… Acho que até hoje ainda cumpre ainda, apesar dos problemas,
mas algumas pessoas se aproximam do MTST com a perspectiva revolucionária, vai se
frustrar em algum momento. E não é por conta do peleguismo ou não do movimento. Eu não
julgo que o MTST pelegou ou que fulano acabou pelegando, arrastando o movimento. Eu
acho que isso foi a história, vai chegar um momento que as formas de atuação do movimento
vai se esgotar. Não tem jeito… Não tem jeito… Assim como foi com a CUT, com o MST, tá
sendo com o MTST, entendeu? O que frustra é que algumas figuras, mesmo sabendo disso
(que uma hora vai esgotar), tá aproveitando das últimas gotas de suor do movimento pra se
autopromover, transformar numa outra coisa… Acho que cumpre ainda, o fato de mobilizar
50, 100 mil pessoas, colocar em pauta uma discussão que não tá resolvida ainda é um papel
revolucionário. Talvez não é transformar o mundo mas é um papel revolucionário. O fato de
você contestar a propriedade, mesmo sem… o fato de contestar que ainda existe latifúndio na
cidade grande é uma forma de contribuir na revolução, né, uma forma de contribuir.
– Que revolução? Socialista?
– Sei lá se era socialista… a gente fala revolução porque passou vinte anos falando nisso,
né… Mas acho que é num papel de transformar algo. Acho que revolução e tal não vai
conseguir, mas vai transformar alguns espaços, isso é importante. O que o MTST construiu,
seja no início seja no período do Anita e tal, tá marcado. Não tem jeito. E foi uma luta que
marcou o município. Antes do Anita tem algumas coisas que a gente carrega nas costas. A
gente conseguiu derrubar um prefeito. A gente conseguiu construir um acampamento com 12
mil famílias. A gente conseguiu um monte de coisas, entendeu? Conseguiu fazer o Lamarca,
conseguiu rediscutir a moradia na região de Osasco e não se discutia antes… Conseguiu
inspirar outros companheiros que talvez vá cumprir um papel mais revolucionário que o
MTST cumpriu… Acho que esse legado mesmo que um ou outro acabe aparelhando,
pelegando, ninguém tira, ninguém tira. (...) Se perguntar o que aquilo significa pra pessoa, é
uma espécie de transformação, o cara estava lá f... Sem nada, na rua. Não conseguia entrar
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numa ocupação tradicional porque os caras cobravam uma grana e era muita grana Em 1997
uma pessoa pra participar de uma ocupação pagava três mil reais. Pra participar da
ocupação! Não era pra comprar barraco.
(...) Era um bando de sujeito ferrado, explorado, que conseguiu achar um sentido pra vida,
entendeu? De certa forma tô vivo graças ao MTST. Não tem jeito, senão eu estaria morto. E
o mínimo que eu aprendi também foi com esse movimento, conhecimento teórico e tal
aprendi com esse movimento.
(Entrevistado E)

Por fim, vale notar como as ideias do passado alienavam as práticas do presente. Talvez
houvesse ao longo dessa trajetória que descrevemos uma potencialidade deconstrução de um outro
modo de vida, de uma forma de civilização distinta da constituída pela sociedade do capital, o que se
expressava no cotidiano dos acampamentos, nas relações de solidariedade, nos espaços coletivos de
debate, formação e decisão, nas experiências de produção e reprodução da vida, nas formas de crítica
e resistência às investidas do capital e do Estado. Entretanto, estas possibilidades acabam por ser
limitadas ou mesmo suplantadas pelas formulações que levaram nas décadas anteriores a tentativas
de superação da sociedade capitalista que fracassaram, ao reproduzir seus fundamentos e sua
contemporânea crise. Apesar da falta de clareza quanto ao que seria uma insurreição ou mesmo o
socialismo, as referências deste tempo histórico estavam de alguma forma engendradas pela ideia de
que os tensionamentos entre capital e trabalho via radicalidade da tática ultrapassariam os limites do
reformismo e levariam à revolução, e esta levaria ao fim do capitalismo. Teoria e prática muitas
vezes entravam em contradição ao longo desse processo e talvez essas referências que não
correspondiam ao desejo de superação que as praticas engendravam fossem também limitações, na
medida em que o que havia de novo muitas vezes não era priorizado como experiência militante. O
horizonte socialista e a expectativa do porvir sufocavam as possibilidades que a prática
concretamente apontava.
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Considerações Finais
A vida submeteu-se à sobrevivência.
(Marildo Menegat, “O Olho da Barbárie”)

A principal consequência das limitações do MST, que converteram sua crítica em
impossibilidade histórica de superação do capital, não é o fracasso de seu potencial transformador.
Esta reflexão que trouxemos ao longo da tese vai além da frustração com o caráter reformista ou
pouco radical deste movimento ao longo dos anos 2000.
Tanto o MST quanto o MTST produziram transformações significativas na vida da população
pobre do campo e da cidade e formaram militantes que atuaram e ainda atuam nestas e em outras
formas de militância crítica. Não há dúvida de que, como relata o militante entrevistado na última
citação do quarto capítulo, esses movimentos sociais “salvaram a vida” de trabalhadores e
trabalhadoras que adentraram as suas fileiras. E proporcionaram um nível educacional e cultural ao
qual dificilmente teriam acesso a partir de sua realidade social. O fato de os movimentos melhorarem
sensivelmente a vida de algumas pessoas, seja com a conquista de terra ou moradia, seja através do
acesso a cultura e educação, entre outras possibilidades, não pode impedir-nos de perceber a
funcionalidade de suas ações no quadro social geral. A falência do potencial crítico dessas
organizações, sua aproximação do Estado e sua adequação à ordem de mercado resultaram no novo
papel que passaram a cumprir: o papel de gestores das massas de trabalhadores pobres e de sua
miséria, em síntese, o papel de gestores da barbárie.
O capital converteu e parece continuar convertendo diversas organizações, movimentos e
lutas em instrumentos de controle de massas. Através destes, tem se identificado onde estão os mais
necessitados, do que necessitam, o que estão dispostos a fazer pela conquista, isto é, qual seu grau de
insatisfação. E assim desenvolvem-se políticas públicas de compensação social, sempre insuficientes
perante as demandas, direcionadas a um público-alvo bem selecionado por essas organizações
sociais. Uma das forma mais simples de visualizar essa função que os movimentos passaram a
exercer, de gestores da miséria, é através dos cadastros e listas de presença.
Uma das práticas danosas que vem ganhando espaço nos movimentos sociais brasileiros é a
de listas de presença, passadas em diversas atividades, sejam assembleias, reuniões políticas
ou atos públicos considerados importantes pela direção. Ao invés de servirem como
instrumento para manter o contato e a comunicação entre companheiros, estas listas
estabelecem uma classificação entre os militantes, e aqueles que tiverem mais presenças e
mais pontos têm acesso supostamente garantido às promessas do movimento: casas, bolsas
em Faculdades, cursos de formação, loteamentos. Há ainda outra modalidade mais
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estruturada de pontuação, consolidada em cadernos e cadastros de militantes, que têm seus
pontos marcados por cada atividade que realizam, como, por exemplo, participar em
campanhas eleitorais para um determinado candidato. Isso quando não são também meio de
controle e monitoramento para pura prestação de contas do movimento junto ao Estado, em
razão de convênios e parcerias afins estabelecidas com ele. Assim, para se conseguir
mobilizar as pessoas, recorre-se ao mesmo padrão que o da empresa capitalista ou das
instituições disciplinares estatais. (COLETIVO PASSA PALAVRA, 2010)

Outro elemento flagrante é a necessidade de qualificação profissional dos militantes ou da
integração de militantes já qualificados em certas atividades técnicas de elaboração e
desenvolvimento de projetos.
Através de estruturas burocratizadas e, em grande medida, semelhantes às técnicas de
administração empresariais, os movimentos sociais se constituíram como exímios gestores daqueles
que, em um certo tempo, pareciam incontroláveis e incompreensíveis pelas instituições da ordem: os
desclassados, sobrantes, lúmpen, precários e/ou desempregados, enfim, a enorme massa de
trabalhadores que povoam as favelas e subúrbios, morros e periferias dos grandes centros urbanos.
Ao se aproximar dos governos dos “bons gestores”, os movimentos sociais passaram de inimigos a
parceiros da administração pública e, de forma muito mais eficiente que ONGs e afins, passaram a
mapear a miséria e controlá-la via distribuição de benefícios sociais precários. As populações aqui
citadas se tornaram o público alvo das políticas de compensação social e os movimentos os
mediadores eficientes da alocação de recursos. E estes não apenas públicos, mas também, e talvez
principalmente, privados. No caso do MST isto se observa nas parcerias com as empresas do
agronegócio e redes de supermercados para a classe média. No caso do MTST, este movimento
instituiu-se como “entidade” para acessar o programa social “Minha Casa, Minha Vida” e a
autoconstrução coletiva converteu-se em um grande negócio para as empreiteiras.
No caso do MST, a principal expressão de sua tentativa de integração desses sujeitos é o
desenvolvimento da produção direcionada ao mercado de produtos orgânicos. Ainda que a
agroecologia possa representar uma importante experiência para se pensar novas matrizes produtivas,
menos destrutivas ao ser humano e ao meio ambiente, esta assumiu uma funcionalidade específica
para os assentamentos do MST. Na impossibilidade de concorrer com o mercado agrícola
tradicional, dominado pela matriz produtiva de alta tecnologia desenvolvida pelo agronegócio, a
produção agroecológica passou a ocupar o nicho do mercado de orgânicos, alimentado pelos ávidos
consumidores das “comidas sem veneno” com o poder de compra das classes médias. Nesse sentido,
o movimento reivindica políticas públicas que viabilizem a inserção dos assentamentos na lógica do
sistema produtor de valor, necessidade de sobrevivência dos sujeitos assujeitados que reivindicam a
integração na lógica sistêmica: “Desse homem sobrevivido, assujeitado em torno dos tormentos do
aumento vertiginoso do poder das mercadorias sobre sua livre escolha, temos ao final um ser
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adaptado às formas germinais da barbárie.” (MENEGAT, 2006: 36)
Esta tentativa de adaptação é, todavia, limitada. Em um contexto de regressão, o desejo de
integração é duramente cerceado. Como conter aqueles que não é possível integrar?
A articulação com os movimentos sociais como medidores da concertação social petista é a
outra faceta da violência de Estado, que nunca deixou de ser um mecanismo de contenção da
insatisfação social. Identificamos nesse campo desde as UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora)
implementadas nas favelas do Rio de Janeiro até a lei antiterrorista sancionada no governo Dilma. A
polícia militar brasileira em nenhum momento deixou de ser uma das que mais mata no mundo e os
índices de homicídio de jovens negros atingiram proporções descomunais. Em 2010 o Brasil seria o
sexto país com mais mortes violentas no mundo, um número anual maior do que o somatório de
mortes nos doze maiores conflitos armados do mundo. (BRITO, VILLAR & BLANK, 2013)
Segundo Menegat (2013), PT e CUT tornaram-se “esteios de uma ordem social horrorosa”.
Podemos estender essa caracterização para MST, MTST e tanta outras organizações da esquerda pós
redemocratização. Mas, como afirmamos ao longo desta tese: “só existiria traição de uma causa se as
condições para sua realização continuassem operando.” (idem:15)
Chamamos atenção nessas últimas observações para o quadro atual de barbárie ampliada e
qual o lugar que essas organizações da esquerda tem ocupado. Conjuntamente à administração do
público alvo pelos movimentos sociais, o controle social por meio da violência seria parte da
modalidade de gestão da barbárie e da crise que os governos petistas ofereceram ao mundo: “focos
de suspensão da ordem normativa, do estado de direito, em nome da preservação da própria ordem
normativa, do próprio estado de direito.” (BRITO, 2013: 80) As UPPs foram apresentadas como
“porta de entrada da cidadania”, a polícia como “agente de transformação social” e a favela como
espaço de investimento empresarial. Apresenta-se como um bom negócio não apenas por conter um
mercado consumidor em potencial, mas principalmente pelo fato do morador/virador ser um
microempreendedor em potencial. Por fim, as forças destrutivas necessitam alimentar uma máquina
de guerra permanente: “regiões inteiras utilizadas para o consumo destrutivo da máquina econômica
do capitalismo”. (BRITO, VILLAR & BLANK, 2013: 231)
Os estados supostamente “pós” neoliberais latinoamericanos exportariam assim um modelo
de contenção de massas a partir da intensificação dos mecanismos de repressão, combinada com a
criação de novos mecanismos de legitimação. A administração da barbárie teria sua eficiência na
combinação entre o assistencialismo da política social compensatória (sempre insuficiente) e a
ampliação da militarização da vida social. (BLANK, 2014)
Apesar desses mecanismos aparentemente “bem sucedidos” de concertação social, a partir da
perspectiva de manutenção da lei e da ordem, em junho de 2013 alçou-se uma enorme crise do
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controle das insatisfações da população. Após 2012, com a intensificação da crise das commodities,
ficou patente a insuficiência dos esforços do governo federal em prolongar o sentimento do “todos
ganham”, que permeou inclusive setores da burguesia que defendiam a manutenção do PT como
direção do Estado.
Em junho de 2013 ocorreu a explosão social que fez cair por terra o poder conciliador desse
governo de concertação de classes. Seria esse, como questiona Menegat (2015), o início do “fim da
gestão da barbárie”? Nas palavras de Arantes (2015): “Do manejo macroeconômico ao
distributivismo indolor, tudo bateu no limite. Mal menor não é progresso, mas estabilização numa
desgraça incontornável”.
Este quadro de crise foi acompanhado por um silêncio monumental dos movimentos sociais
que sacudiram o país até meados dos anos 2000, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).
Era um contexto de condições adversas para a luta social, marcado pelo sentimento de
fracasso e frustração na esquerda em relação ao que se transformaram suas organizações
historicamente combativas (CUT, MST e PT). A esquerda pós redemocratização vivenciou na virada
do século XX para o XXI, em conjunto com toda a sociedade brasileira, as consequências do colapso
da civilização. Nesse contexto, os governos buscaram mecanismo, de coerção e convencimento, para
garantir um certo funcionamento desse modo de produção em crise. As tentativas de gestão da
barbárie se tornaram um fenômeno ampliado e não mais particular. Os movimentos sociais que aqui
analisamos sofreram as consequências da barbárie e buscaram organizar as populações mais afetadas
por ela. Em suas ações de luta e enfrentamento com o Estado e o capital tentaram produzir uma outra
forma de civilização. Isso se expressava tanto nas formas de resistência quanto nas formas de
sociabilidade que se desenvolvia nas ocupações, onde experiências coletivas de sociabilidade
gestavam potencialidades de um futuro que colapsou. Isso se deu em uma realidade de civilização
em colapso. As alternativas a que se chegou, com o desenvolvimento das contradições presentes
nesse movimento social, não mais apresentam potencialidades para novas formas de sociabilidade,
pelo contrario, possuem uma inegável identidade com o capital. Não romperam com a lógica de
produção de mercadorias, almejam ardentemente reproduzi-la e assim reforçam a condição dos
sujeitos assujeitados pelo sistema produtor de valor.
Esses esforços de integração talvez não sejam tão conscientes para grande parte dos que
integram hoje o MST, pois o véu ideológico da agroecologia soma-se a uma realidade de
expectativas decrescentes. Isto é, os argumentos de que a agroecologia perpetua relações de trabalho
justas, o respeito ao meio ambiente e a produção de alimentos saudáveis são considerados suficientes
para muitos militantes que não vêem perspectivas anti-sistêmicas em curso. Essa condição vela o
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papel que se almeja ocupar, na medida em que gestão é também uma tentativa de contenção das
insatisfações que carregaram consigo um dia as possibilidades de subversão desse sistema barbárico.
Ainda assim, apesar de toda a energia empregada, a gestão da barbárie não passou de um
“ensaio”, uma tentativa de reconstituir um tempo de civilização em um contexto em que esta mesma
civilização vive sua decadência. As saídas colapsam uma a uma.
É nessa ressaca brava dos combatentes agora combalidos que em 2013 o até então pouco
conhecido Movimento Passe Livre (MPL), que fazia manifestações em defesa do transporte público
em diversas cidades do Brasil desde os anos 2000 53, passou a mobilizar um contingente cada vez
maior de pessoas em protestos de rua. Segundo Martins & Cordeiro (2014) os protestos se iniciaram
a partir de uma ampla agitação com cartazes nas ruas e chamadas nas redes sociais a partir do lema:
“Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar”. Esta agitação não era uma novidade absoluta, sendo que
em 2011 o movimento utilizou táticas semelhantes na tentativa de mobilização da população contra o
aumento da tarifa de ônibus na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. Mas o contexto de
insatisfação social permanente que veio à tona em 2013 foi o barril de pólvora que explodiu com a
faísca lançada pelo MPL, em especial pelo coletivo do estado de São Paulo (MPL-SP). Segundo os
autores militantes, essa tática poderia ser sintetizada como “revoltas populares contra o aumento da
tarifa”. Mas qual seria sua especificidade? Qual o diferencial desse tipo de tática em relação às
utilizadas historicamente pelos movimento sociais? Nas palavras do autores, à época militantes do
MPL:
Enquanto os ascensos de outros movimentos urbanos – de moradia, por exemplo –
dificilmente ultrapassam o limite de sua ocupação ou bairro, nas lutas contra o aumento a
mobilização tem a tendência a tomar conta de toda a cidade, a se generalizar como revolta.
Talvez porque o transporte não seja um problema restrito a um determinado local ou
categoria, e sim uma questão que atravessa a vida de toda cidade. Concentra-se nele uma
experiência de sofrimento enfrentado conjuntamente pelos trabalhadores, um cotidiano
comum de exploração em que é possível reconhecer-se (como classe?). De sentimento
compartilhado, a revolta sai de dentro do transporte: explode como ação conjunta, nos ônibus
incendiados, nas catracas quebradas ou nos trilhos ocupados. (MARTINS&CORDEIRO,
2014)

Em junho de 2013, a revolta popular, motivada pela luta para redução das tarifas de ônibus e
metrô, levou milhares de pessoas às ruas em mais de cem cidades em todo o país, culminando em um
evento de grande simbologia: a transmissão em rede nacional de um comunicado conjunto do
governador do estado São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) e o prefeito da capital, Fernando Haddad

53

As principais manifestações citadas por Martins & Cordeiro são a Revolta do Buzu em 2003 na
cidade de Salvador (Bahia – região nordeste) e as Revoltas da Catraca em 2004 e 2005 em Florianópolis
(Santa Catarina – região sul).
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(PT), em que anunciavam a redução das tarifas dos transportes públicos da cidade de São Paulo54.
Ainda que essa conquista seja limitada, considerando que a tarifa não foi de fato reduzida ou
deixou de existir (como clama a bandeira “tarifa zero”) mas apenas não foi aumentada naquele
momento, é inegável que esta foi uma vitória da luta social. E não foi uma vitória qualquer,
justamente por ter se dado em um tempo de derrotas. Isto é, foi uma vitória a partir de uma tática
radical de pressão do Estado em um contexto em que as organizações históricas da classe
trabalhadora haviam praticamente sucumbido às negociatas, projetos e demais vias institucionais,
com seus militantes profissionalizados e convencidos de que a via gestora era o único caminho
possível para amenizar as mazelas da questão social no Brasil do século XXI.
Alheia, ainda que não saibamos até quando, à “inevitável ossificação dos movimentos
sociais” (ARANTES, 2014), uma juventude crítica ao PT e ao petismo, bem como aos movimentos
sociais aliados ao governo, buscou lutar por caminhos distintos dos abarcados até então pela política
de conciliação de classes. Inaugurou-se um marco das lutas sociais no Brasil: as jornadas de junho de
2013. Mas, o que há de novo na luta de 2013 do MPL em relação às lutas sociais das décadas
anteriores que analisamos ao longo desta tese?
O movimento passe livre parte de alguns princípios organizativos característicos das suas
lutas: a horizontalidade e a “autonomia”, como negações da “direção política” como concebida na
esquerda tradicional. Aparentemente, na prática estes princípios não levaram a uma ausência de
direção, mas a uma outra concepção de direção política. No texto de Martins & Cordeiro há uma
precisa definição a partir da formulação de um militante do movimento:
Quando falo de direção não falo de mando e obediência, e nem de manipulação das massas.
Falo de um grupo que pensa, planeja, discute e estuda as questões sociais em torno do
levante popular, assim como o dia-a-dia do levante, de modo a se chegar à conquista das
reivindicações do movimento. Ora, tal papel de direção se faz necessário partindo do
pressuposto que, deixada à sua própria dinâmica, a revolta popular somente por acaso e
pouco provavelmente se efetivaria nas conquistas almejadas. Esse direcionamento, esse
grupo articulador, propulsionador e pensante, visaria portanto aumentar a probabilidade de
que a revolta popular se reflita no atendimento ou conquista das reivindicações. (…) com
certa composição social a única direção efetiva, possível e desejável, não é aquela que tenta
disciplinar, moldar ou controlar o comportamento social a um ideal, mas aquela que
consegue encontrar e pôr em uma sequência virtuosa as práticas diversas, aparentemente
antagônicas e espontâneas, que surgem da movimentação social. (LEO VINICIUS apud
MARTINS&CORDEIRO, 2014)

Havia portanto um processo diretivo, porém baseado em uma outra concepção de direção,
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Uma onda espontânea de ações populares passou a tomar conta das periferias de São Paulo após
junho de 2013. No ano de 2014 houve 662 ocorrências de ônibus incediados na cidade e, em agosto de
2013, 13 ocupações espontâneas ocorreram no extremo sul de São Paulo. No Rio de Janeiro, se iniciou uma
massiva greve dos professores municipais e estaduais culminando na ocupação da Câmara pelos grevistas
que, após diversas manifestações de rua com a participação dos Black Blocks, conseguiram alcançar parte
da pauta de reivindicações.
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uma direção que tinha como objetivo organizar de forma descentralizada e temporária a luta, guiada
por uma clara reivindicação. Seria “uma direção que nega a si mesma” e que pretendia, portanto,
durante o processo de luta, “perder o controle”. Todavia, até que esse momento de fato chegasse a
direção se manteve ativa, ainda que, em alguma medida, oculta.
E, mesmo que a “revolta popular” e a “perda de controle” tenham aparecido no discurso
público do movimento logo no primeiro dia, aquele pequeno grupo de pessoas manteve,
apesar da retórica, um controle razoável sobre as manifestações até as vésperas da revogação
do decreto. Mesmo na imensa marcha da segunda-feira, 17 de junho – da qual participaram,
sem exagero, mais de um milhão de pessoas –, o grupo dirigente conseguiu executar o trajeto
que definira, dividindo o ato em duas frentes que reencontraram-se na Ponte Estaiada (apesar
de outras divisões). Ao longo das três semanas de luta, a primeira vez que o MPL-SP não
conseguiu conduzir uma manifestação segundo o trajeto decidido foi na terça-feira seguinte.
(MARTINS&CORDEIRO, 2014)

E então a espontaneidade da insatisfação popular veio à tona, o que aliás nos parece que o
movimento desejava em alguma medida que acontecesse.
Nos dias 18 e 19 de junho os protestos se descentralizaram de fato, e espalharam-se pela cidade os quebra-quebras e os saques. O Movimento não conseguiu sequer conduzir o início
da manifestação e era impossível ter ideia de tudo que se passava. Enquanto centenas de milhares de pessoas tomavam a avenida Paulista e a Consolação, o centro de São Paulo torna-se
uma espécie de zona liberada: ocorrem numerosos saques a lojas de grandes cadeias, um carro da Record é incendiado, fachadas de bancos e vitrines saem destruídas. Depois de derru bar o portão do Palácio do Governo do Estado no dia anterior, manifestantes tentam invadir a
Prefeitura, destroem seus vidros e a cobrem de pixações. (…) Simultaneamente, mas fora das
câmeras, manifestações autônomas eclodiam em vários pontos da cidade. Nas linhas Esmeralda e Rubi da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), após panes, passagei ros ocupam os trilhos, quebram os trens e sabotam as vias. Em Cotia, cerca de cinco mil pessoas trancam os dois sentidos da Rodovia Raposo Tavares. Protestos bloqueiam a Ponte do
Socorro e a Estrada do M’Boi Mirim. No Grajaú, junto a uma onda de saques, fala-se em
mais de 89 ônibus danificados. Na zona leste, o impacto foi tamanho que, no dia seguinte, o
Consórcio Leste 4 colocou menos da metade da frota em operação. Em Guarulhos, manifestantes bloqueiam por horas a via de acesso ao Aeroporto Internacional. (idem)

Esse contexto levou a um sentimento na esquerda “por fora do consenso petista” de uma
possibilidade de avanços na organização dos trabalhadores, o que, contudo, não ocorreu de fato nos
meses subsequentes ao anúncio da revogação do aumento da tarifa. Não pretendemos aqui julgar os
limites de junho de 2013 e pensar suas deficiências, que são de fato várias, mas refletir sobre o que
há de novo e o que há de velho nessa experiência em relação às práticas dos movimentos sociais do
período anterior. Elencamos dois elementos das lutas inauguradas nas jornadas de junho: uma
concepção específica de direção política, isto é, uma direção que nega a si mesma, inspirada nos
princípios da horizontalidade e da ação autônoma; e a tática da “revolta popular” que carregava
consigo a necessidade desta direção “perder o controle” das manifestações que havia planejado.
Martins & Cordeiro consideram que esta seria a única forma de ação crítica possível em um
289

país que teria se convertido em uma “fábrica de consensos e consentimentos” garantida pela
“pacificação armada”. E aqui de fato está a novidade que salientamos: tanto esta tática (revolta
popular) quanto esta forma organizativa (direção que nega a si mesma) estão articuladas a partir de
uma crítica ao processo de conciliação e consentimento que passou a direcionar os movimentos
sociais desde a chegada de Lula ao governo federal. E a atuação do MPL expressou sua crítica à
perversidade dos canais de negociação e dos processos de institucionalização das demandas e
profissionalização dos militantes, negando explicitamente, ao menos até o momento, qualquer
disposição de disputa das estruturas estatais, seja por via de negociatas e articulações nos aparelhos
mediadores das demandas sociais, seja pela via eleitoral.
Era de se esperar que a resposta viesse como perda de controle. Para os pequenos grupos que
se mantinham na esquerda à margem do governo, disparar o desgoverno da revolta era a
possibilidade de fazer frente àquela gigantesca estrutura de gestão da luta de classes. A
explosão política violenta das ruas recusa os mecanismos de participação e reage à repressão
armada. Em São Paulo, a tática do movimento é assumidamente elaborada para enfrentar a
estratégia de diálogo esperada de uma Prefeitura petista. (ibidem)

Essa preparação para enfrentar o diálogo proposto pela prefeitura petista se expressou no fato
de o movimento se negar a participar de qualquer reunião de negociação. Afirmava-se que a pauta
era pública e notória - a redução da tarifa dos transportes públicos (ônibus, trens e metrôs), e que as
manifestações continuariam até que esta fosse atendida plenamente, sem qualquer possibilidade de
barganha ou de eleição de representantes das lutas. Segundo o MPL, a presença de militantes que
representassem as manifestações seria algo inviável de se estabelecer honestamente em um
movimento popular descentralizado e difuso territorialmente.
O MPL carregava uma gama de influências que confluíam para sua atuação como ponto fora
da curva da conciliação de classes. Arriscamos identificar suas raízes no movimento antiglobalização
- organizado ainda na década de 1990 e consolidado no Brasil a partir do início dos anos 2000 na
campanha contra a ALCA - articulado através de uma organização um tanto quanto difusa chamada
Ação Global dos Povos e em movimentos de comunicação alternativa como o Centro de Mídia
Independente (CMI), conhecido internacionalmente como indymedia55. Aqui fica patente a
contestação às formas organizativas tradicionais da esquerda marxista leninista, ainda que nesse
período estas críticas se dessem sob outras condições históricas. Mais recentemente, as influências
do MPL se mantiveram múltiplas, difusas e mesmo pouco claras. Arriscamos mais uma vez
identificar alguma inspiração no M15 (movimento recente de ocupação da Plaza del Sol na
Espanha), na Primavera Árabe e nos movimentos Occupy que se multiplicaram pela Europa e
55

Sobre o movimento antiglobalização no Brasil ver Corrêa (2012).
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Estados Unidos.
Este é um processo em curso e ainda por ser compreendido, pois trouxe consigo grandes
contradições a serem enfrentadas, como a “Revolta dos Coxinhas56”. Além disso, outras lutas foram
aí inspiradas, desde greves “por fora” da viciada estrutura sindical até a luta dos secundaristas no fim
de 2015 e início de 2016. Todas estas experiências críticas à esquerda, e da esquerda predecessora,
carregam um tipo de luta que corresponde às inconstâncias daqueles que pretendiam resistir ao
processo de integração à ordem via projetos de gestão da barbárie.
Nas eleições de 2014 uma aparente polarização começou a se delinear, em um primeiro
momento, a partir da disputa eleitoral entre Dilma Roussef (PT) e Aécio Neves (PSDB). A
propaganda eleitoral petista se alçou a partir da imagem de “Dilma, Coração Valente”, uma
referência ao passado guerrilheiro da candidata à reeleição, remetendo a sua participação em
organizações de combate armado à Ditadura Militar no Brasil (1964-1985). O resultado eleitoral
apertado que deu vitória ao PT inaugurou um período de crescentes manifestações de rua, ora dos
chamados “coxinhas” 57 de direita contra o mandato petista, ora dos “pão com mortadela” 58 em defesa
aberta do PT e do petismo. Nesse contexto, os movimentos sociais históricos se organizaram em
frentes de luta, reunindo movimentos sociais e organizações sindicais diversas: a Frente Brasil
Popular encabeçada pelo MST, e a Frente Povo sem Medo hegemonizada pelo MTST. Ainda que
cada uma a seu modo, ambas passaram a se organizar em torno de manifestações de rua pró-governo,
buscando tensionar os setores hegemônicos no Partido dos Trabalhadores para que estes fizessem
uma autocrítica quanto às suas alianças políticas e ao rebaixamento/abandono do seu programa de
reformas estruturais (agrária, urbana, educacional). Setores empresariais, em especial a FIESP 59 –
uma das mais importantes organizações patronais de São Paulo - passaram a se posicionar
criticamente ao governo petista, alçando a necessidade do que hoje conhecemos como uma política
de austeridade, marcada pelos “ajustes” fiscais nas contas do governo e ataque frontal aos direitos
sociais e trabalhistas.
As jornadas de junho de 2013 demonstraram a impossibilidade histórica do Partido dos
56

Ficou conhecida como “Revolta dos Coxinhas” a participação de um amplo contingente de pessoas
nas manifestações, a princípio disparadas pelo MPL, que carregavam à revelia das orientações do
movimento bandeiras do Brasil e demandas nacionalistas típicas de setores da direita como os reclames
“contra a corrupção”. Sobre as manifestações da direita ver o vídeo de Caio Castor, Ato pelo impeachment
da Dilma, 15 de março de 2015: https://www.youtube.com/watch?v=XU9FAbqbiwA
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“Coxinha” é uma forma popular e jocosa de se referir à polícia militar e se consolidou nos últimos
anos como referência a qualquer pessoa politicamente “de direita”.
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Essa é uma referência a pessoas que aceitariam participar das manifestações pró-Dilma em troca de
um “pão com mortadela” ou referência ao fato de que a esquerda consumiria esse alimento popular que seria
distribuído pelas organizações da esquerda pró-PT nas manifestações.
59

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.
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Trabalhadores perpetuar sua política de controle social e gestão da barbárie, o que em grande medida
indicou a necessidade de implementação de uma política de retirada de direitos, imposta pelo
contexto de crise econômica aberta no país desde o desaceleramento da China e o início da crise das
commodities em 2012. Vivenciava-se um aumento significativo da instabilidade econômica do país
perante o mercado internacional, o que se agravou com o aumento das dívidas públicas, chegando
estas a abarcar mais de 60% do PIB nacional60.
O PT, através da figura de Lula, tem tentado se recolocar como a organização capaz de fazer
o que precisa ser feito para colocar o país novamente nos eixos, isto é, controlar as manifestações
sociais de massa e implementar uma política econômica austera. Isso se manifestou de diversas
formas: em ameaças a setores da direita incentivando as lutas sociais - como quando Lula intimou
em plenária pública João Pedro Stédile, dirigente nacional do MST, a “colocar seu exército na rua”
caso Dilma fosse deposta de seu cargo; nas ameaças à esquerda de que um golpe de caráter fascista
estaria em curso no país e que as organizações sociais como um todo deveriam, portanto, se
reaglutinar em defesa do PT como último bastião da luta de classes. Assim, com as denúncias de
corrupção da “operação Lava Jato” e o processo de impeachment de Dilma Roussef, os quais se
transformaram em capítulos de uma sórdida novela midiática com altíssima audiência e direito a
paladinos da justiça como Sérgio Moro, se constituiu uma pseudo-polarização em torno do debate se
haveria ou não um golpe em curso.
Nesse sentido, os movimentos sociais se reaglutinaram nos lemas “não vai ter golpe” e “Fora
Temer”, e agora em torno da defesa da candidatura de Lula, na tentativa de retomada de um elo
perdido, de um fio da meada que há muito se realizou e que é portanto impossível ser resgatado. O
momento em que vivemos, de explicitação da direita e suas posições reacionárias em todos os
aspectos da vida social, é também fruto da década e meia da política de conciliação de classes
baseada em controle social, consumo a base de créditos e afluência de capital (essencialmente
fictício) para a realização de uma promessa neodesenvolvimentista que fracassou no momento
seguinte a sua inauguração. Seja à direita ou à esquerda, não há possível politica econômica e social
que reverta a crise ampliada da civilização. Ao descrever as manifestações da direita do início de
2015, que trariam a sensação de um “sinistro fim de festa”, Menegat afirma:
Esta sensação precisa ser explicada, pois trata-se de uma intuição coletiva de que terminado o
tempo das vacas gordas, tudo que antes foi sagrado deve ser agora profanado. Para isso, se
procurarmos uma definição sintética do significado histórico dos governos do PT, não
estaremos longe de um acerto se os definirmos como os anos improváveis de uma bem
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“País pode ter recessão inédita”, diz estudo do Credit Suisse, Folha de São Paulo, 07/02/2016.
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/1737586-pais-pode-ter-recessao-inedita-dizestudo-do-credit-suisse.shtml
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sucedida gestão da barbárie. Pois é o arsenal destas políticas e suas técnicas de
'governabilidade social' que serão profanadas, mas não por razões meramente ideológicas,
destas que poderiam dividir esquerda x direita numa luta cheia de glórias, e sim pela disputa
pequena de como se deve organizar a próxima etapa do desmoronamento da sociedade
brasileira dentro da crise mundial – e neste cenário nem o PT nem a direita apresentam ou
significam saídas. (MENEGAT, 2015)

Nesse cenário manifestaram-se, em fins desse mesmo ano, os jovens secundaristas do estado
de São Paulo que. Influenciados pelas Jornadas de Junho de 2013, empreenderam uma luta
radicalizada contra o “projeto de reorganização escolar61” que denunciaram como uma tentativa de
precarização ainda maior do já há muito tempo precário ensino público. Mais uma vez, através de um
processo de luta difuso, heterogêneo e horizontal, após a ocupação de mais de duzentas escolas no
estado, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) recuou, ainda que temporariamente, de seu projeto
que previa, dentre outras medidas, o fechamento de centenas de escolas e salas de aula. A luta
secundarista foi caracterizada por diversos elementos que se assemelharam a prática política do MPL
nas jornadas de junho.
Trazemos por fim uma reflexão sintética sobre essas lutas – MPL e secundaristas, em
comparação com o que descrevemos como a radicalidade do MST em fins dos anos 1990. Será que
nessa experiência a radicalização da tática, a revolta popular que levou milhares às ruas em 2013,
seria predecessora de processos de confronto com a ordem do capital? O que vimos acontecer ao
longo dos anos 2000 foi a incapacidade de manutenção da crítica a medida em que a radicalização da
tática no MST marcou um período mas não perdurou no tempo. Não é possível dizer que o destino
do MPL será o mesmo, porém os limites de subversão da ordem a partir de táticas radicais já foram
experimentados na história da esquerda, assim como a capacidade sistêmica do capital em crise de
converter formas de oposição em formas de controle. Por outro lado, há uma certa resistência em
relação a como se estabelece a organização interna desses movimentos, buscando romper com
relações de hierarquia, mando e obediência, típicas das estruturas empresariais e que caracterizaram
os movimentos sociais predecessores. Não existem aqui elementos suficientes para tratar a fundo
deste tema, mas é algo, sem dúvida, distinto da experiência do MST.
Ao longo dos anos 2000, e até hoje, observamos a impossibilidade de manutenção da crítica
nos movimentos sociais do década anterior, à medida em que a radicalização da tática e as
experiências coletivas de sociabilidade do MST marcaram um período mas não perduraram no
tempo. Pouco ou nada restou, além das majoritariamente frustradas tentativas de integração a uma
ordem em desordem. E as concepções que acompanhavam as ações críticas estavam permeadas por
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Sobre a luta contra o projeto de reorganização escolar ver Oliveira & Maciel (2015) e Corrêa &
Cordeiro (2015). Ver também o vídeo de Caio Castor, Escolas de Luta SP 2015, disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=ZXSn76WkR6Y
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teorias que não mais correspondiam àquele tempo histórico. A crítica sintetizava a outra face daquilo
que buscava superar, uma tentativa de retomar uma modernização que estava enterrada nos
escombros de uma civilização a desmoronar. Nos interstícios dessa contradição se carregavam
possibilidades que foram suplantadas por uma expectativa de um futuro que já havia sido derrotado.
A crise do sistema capitalista, a despeito da crise das experiências históricas da esquerda,
continua levando à emergência de críticas, motins, rebeliões, revoltas. Alguns poucos, por fora dos
moldes tradicionais, ainda que carregando uma gama de contradições, parecem resistir à integração à
lógica sistêmica, ainda que de modo difuso e inconstante. Também alguns esforços teóricos de crítica
perduram, a despeito de todas as formas de coerção, acadêmica e extra acadêmica, que se impõem a
quem ousa fazê-lo. Os limites impostos pelo isolamento e a fragmentação, não são uma questão de
escolha, mas fruto desse tempo histórico em que alguns combatentes, em diferentes trincheiras,
insistem em contestar.
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