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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como maior objetivo analisar o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra e sua relação com a reforma agrária a partir da ideia de nação. Na 

década de sua emergência, anos 1980, o nacionalismo brasileiro estava profundamente 

atrelado aos anseios por democracia e esta se constituiu em uma espécie de linguagem 

política do período que abarcava não apenas o MST, mas também setores conservadores 

da política brasileira. O MST desenvolve então uma forma de perceber sua função 

social diferente dos movimentos que o antecederam como as Ligas Camponesas, 

incorporando o elemento da nação como capital político para fortalecer sua práxis. Essa 

relação será estudada a partir de um debate em torno do marxismo contemporâneo e 

seus conceitos estruturantes. 

Palavras-chave: MST; nacionalismo; reforma agrária; democracia; marxismo 

contemporâneo. 
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ABSTRACT 

 

This work has as objective to analyze the social movement called Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra and their relation to land reform from the idea of 

nation. In the decade of its emergence, 1980, Brazilian nationalism was deeply tied to 

aspirations for democracy and this consisted of a kind of political language of the period 

that included not only the MST, but also conservative sectors of Brazilian politics. The 

MST then develop a way to realize their different social function of the movements that 

preceded it as the Ligas Camponesas, incorporating the element of the nation as 

political capital to strengthen their practice. This relationship will be studied from a 

debate on contemporary Marxism and its key concepts. 

Keywords: MST; nationalism; agrarian reform; democracy; contemporary Marxism.  
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I - INTRODUÇÃO 

Como em sonho correr numa estrada? 

Deslizando no mesmo lugar? 

Como em sonho perder a passada 

E no oco da Terra tombar? 

(...) 

Que esquisita lavoura! Mas como? 

Um arado no espaço? Será? 

Choverá que laranja? Que pomo? 

Gomo? Sumo? Granizo? Maná? 

 

(Trechos de Levantados do chão, Chico Buarque) 

 

 

Há exatas três décadas o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra oficializou 

e regularizou as suas atividades. Sua origem, em sentido mais abrangente, remete ainda ao 

final da década de 1970, quando ocorreu a primeira grande ocupação de terra no intuito de 

pressionar o governo sistematicamente. Eram anos de ditadura militar, mas a progressiva 

organização dos trabalhadores, rurais e citadinos, fazia germinar uma nova forma de combate 

ao autoritarismo do governo, progressivamente enfraquecido econômica e popularmente. A 

antiga resistência armada capitulou diante das investidas do Exército Brasileiro. 

No entanto, a crise econômica, o desgaste diante da população e os anseios de vários 

setores da sociedade pelo fim do regime militar não poderiam ser abatidos com tiros. A forma 

de negar a ditadura se converteu em reivindicação por democracia, mas, paradoxalmente, os 

próprios militares passaram a falar em democracia. Esse paradoxo discursivo se estendeu ao 

campo: movimentos progressistas como o MST e setores conservadores como a União 

Democrática Ruralista (UDR) legitimavam suas atividades, completamente antagônicas, 

pleiteando democracia. 

Diante disso, vem a necessidade de diferenciar os discursos, de separá-los a partir 

dos diferentes interesses de classe. O MST é um movimento social que defende radicalmente 

a reforma agrária, o fim da exploração no campo e uma sociedade sem desigualdade. A UDR 

é uma associação que defende a manutenção do latifúndio e o crescimento do agronegócio. A 

extração dessas diferenças dos discursos foi feita a partir das contribuições teóricas de 

Mikhail Bakhtin. 
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Ainda nesse ponto da análise do discurso entra a questão da nação. Assim como a 

democracia, a ideia de nação também se reproduz com diferentes matizes e igualmente 

necessita da análise do discurso. O MST parte do espaço identificado com o Brasil para 

pensar a reforma agrária. A reforma agrária é vista pelo movimento como algo pendente há 

cinco séculos e que deve ser concretizada no território compreendido como Brasil. A grande 

mídia identificada nesse trabalho pela Revista Veja, a de maior circulação nacional, também 

parte da nação para tecer suas críticas ao MST. Cabe então diferenciá-los a partir dos termos 

escolhidos, dos dados expostos ou omitidos, das construções diversas de Brasil de cada uma 

das partes.  

Talvez o exemplo mais significativo da aplicação da análise do discurso nesse caso 

seja o uso dos termos “invasão” e “ocupação” pela Veja e MST, respectivamente. Ao usar 

“invasão”, a revista dá um caráter pejorativo às atividades do movimento, o associando à 

criminalidade, pois invadir significa tomar aquilo que não é seu, portanto, um crime. Ao usar 

em seus periódicos, sites e textos de uma forma geral a expressão “ocupar”, o MST entende  

que ao adentrar, se instalar e produzir em um latifúndio, este é seu por direito.  

A grande mídia vê o MST como um inimigo nacional, que deve ser combatido por 

todos os brasileiros. A Revista Veja certa vez concluiu que, como todos os brasileiros pagam 

impostos, como parte desses impostos se revertem em verba para a reforma agrária e 

consequentemente para o Movimento, e este pratica atos de “invasão” e “crimes diversos”, 

logo todos os brasileiros financiam o MST, mesmo aqueles que moram em uma região que 

nunca houve qualquer participação dele. Baseando-se nisto a revista justifica a repressão 

policial ao Movimento. 

Por sua vez o MST também se enxerga nacionalmente, age dentro do espaço 

nacional e nele pensa suas estratégias. O Brasil é o espaço que dá sentido ao MST, já que é 

este o espaço que o Movimento pretende transformar. O espaço Brasil fortalece um aspecto 

de unidade quando imaginado pelos membros do MST. Cabe aqui destacar a aplicação das 

ideias de Benedict Anderson em Comunidades Imaginadas, bem como as de Eric Hobsbawm 

em Nações e nacionalismo desde 1870. São obras de abordagens distintas, mas nem por isso 

opostas. Uma inclusive cita a outra em prefácios posteriores.  

Como interessante contraponto a essa ideia de nação foi bastante proveitosa a leitura 

da dissertação de Deni Irineu Alfaro Rubbo, apresentada ao Departamento de Sociologia da 

Universidade de São Paulo, Campesinos Cosmopolitas: um estudo sobre a atuação política 

internacionalista do MST na América Latina. Nela o autor aponta uma consciência 
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transnacional do MST, mas esta seria apenas desenvolvida a partir de meados da década de 

1990. Isso permitiria uma espécie de “acordo” entre esse pensamento e o aqui apresentado, 

pois enfatizamos, apesar do corte temporal 1984-2002, a década de 1980. Outro ponto 

interessante notar é que nas entrevistas concedidas por algumas lideranças do MST ao autor 

sobre internacionalismo, estas muitas vezes enfatizam a necessidade de se afirmar 

nacionalmente: “O MST nunca vai deixar de atuar no seu espaço territorial que é o Brasil. 

Aliás, nenhuma organização conseguiria ter uma atuação internacional com algum 

reconhecimento e contundência se não tiver ação onde ela está, vive, etc” (MAURO apud 

RUBBO, 2013, p. 205). 

Semelhantes foram as pesquisas do professor da UFRN Sebastião Vargas Netto, A 

mística da resistência: culturas, histórias e imaginários rebeldes nos movimentos sociais 

latino-americanos, e Lilian Crepaldi, A aposta na esperança: identidades culturais e sociais 

nas revistas Sem Terra e Chiapas, apresentadas, respectivamente, no Departamento de 

História da Universidade de São Paulo e na Escola de Comunicação e Artes, também da USP. 

Ao trabalharem na comparação entre o MST e Exército Zapatista de Libertação Nacional 

(EZLN), sob diferentes aspectos, destacam as particularidades de cada um. 

A já citada dissertação de Lilian Crepaldi, assim como a tese defendida por 

Alexandre Barbosa, A comunicação do MST: uma ação política contra-hegemônica, do 

Departamento de Comunicação da USP, auxiliaram na pesquisa sobre os periódicos do MST. 

Parte do material pesquisado não se encontra acessível no site oficial do Movimento, que 

sempre faz reformulações e nestas retira algumas publicações. Um exemplo disso é a revista 

Conflitos no Campo Brasil, que consegui diversas edições no site ano passado, mas que já não 

estão disponíveis no ano corrente. Os trabalhos que tratam da comunicação do MST foram 

bastante úteis pelo acesso às fontes, inclusive algumas nos anexos. No caso das revistas Veja, 

estão disponíveis em seu site oficial o acervo de todas as edições completas, desde a primeira 

até a anterior que está nas bancas. 

A comparação entre essas duas formas de perceber a nação, mesmo quando voltada 

para o mesmo objeto – o MST –, reafirma a validade da ideologia. Ao fazer a análise dos 

discursos e sua ligação à determinada classe social, estamos usando o conceito da ideologia 

para refletir sobre os diferentes modos, muitas vezes naturalizados, de enxergar a realidade. 

Na produção científica é preciso mais que desnaturalizar os discursos ideológicos, faz-se 

mister ter a consciência de que todo discurso é ideológico por excelência, inclusive a própria 

ciência e este presente trabalho. Muitos autores e sob diferentes perspectivas, de Nietzsche a 
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Foucault, já desconstruíram a ideia de imparcialidade científica. A própria delimitação do 

tema já é uma escolha e, portanto, não é imparcial. Afinal, neste caso, por que Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra e não outro assunto?  

Meu interesse em pesquisar o MST se deve basicamente a dois pontos. Desde a 

adolescência participo de movimentos sociais e partidos políticos de esquerda. Ao entrar no 

mestrado, esta pesquisa ainda não tinha as delimitações de agora. Aliás, não era sequer sobre 

reforma agrária. Como a área de concentração do mestrado é a relação entre história e 

espaços, parti do meu interesse pelos movimentos sociais/esquerda e tive a ideia de trabalhar 

o sentido primeiro de espaço, a terra. Assim, o MST “casou” meu interesse em política e 

movimentos sociais com a área de concentração do mestrado. 

O primeiro capítulo será dedicado à teoria, à articulação e explicação dos conceitos a 

serem usados, ainda mais porque nomes como “ideologia”, “classe social”, “dialética” e 

“utopia” estão cada vez mais questionados por várias correntes de pensamento dentro da 

academia; o que torna, se não necessário, pelo menos oportuno um exame apropriado de seu 

potencial explicativo do mundo contemporâneo. Nele ainda trataremos da pós-modernidade, 

da consistência ou não dessa denominação para as últimas décadas do século passado, período 

de emergência do MST e também contraponto teórico aos conceitos citados. Nesse capítulo 

será pensada a questão da espacialidade, justamente por ser uma categoria comumente 

associada à pós-modernidade e até definidora de sua existência; ou seja, a pós-modernidade 

seria uma questão sobretudo espacial assim como a modernidade foi temporal.  

No segundo capítulo trataremos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

e sua formação durante o final da ditadura militar, de como a questão agrária se desenvolveu e 

se relacionou dentro destes meandros de uma paradoxal ruptura em moldes de continuidade e, 

finalmente, sua relação com essa linguagem democrática, imprescindível para a compreensão 

do período abordado. É o capítulo dedicado ao regime militar e como nele se desenvolveram 

formas de resistência, enfatizando as relacionadas com a reforma agrária, e, por outro lado, 

como se remodelaram os discursos conservadores, novamente com ênfase nas agremiações de 

defesa do latifúndio, como a União Democrática Ruralista (UDR).  

O terceiro capítulo trata propriamente do objeto desta dissertação: a nacionalização 

da questão agrária a partir do MST. Esse capítulo procura responder ao seguinte problema: 

como a questão agrária passou de problemas regionais e locais, ainda que por vezes tratados 

nacionalmente, tal qual no período auge das Ligas Camponesas, para uma questão unificada, 
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seja pelos setores progressistas como o próprio MST, seja pelos conservadores, como a revista 

do Grupo Abril, a Veja? Com relação ao MST, analisaremos principalmente o relatório anual 

Conflitos no Campo Brasil, publicado pela Comissão Pastoral da Terra, ligada à Igreja 

Católica (que será observada especificamente na condição de instituição fomentadora do 

nacionalismo do MST), e o site oficial do Movimento, estudando as disposições dos gráficos, 

organogramas e mapas dentro da relação com a ideia de nação. Os símbolos do MST também 

serão usados como fonte, notadamente o hino e a bandeira. Há uma parte dedicada aos 

assentamentos de uma forma geral, baseando-se em suas diferenças através do próprio 

relatório já citado da CPT. Nessa parte faremos uso dos conceitos espaciais de Gilles Deleuze 

e Bernardo Mançano Fernandes. A questão agrária pensada pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra como motor inicial de uma grande transformação nacional 

parece ser a chave que responde ao problema exposto. 
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II- ACERCA DO ESPAÇO: MARXISMO E CONTEMPORADEIDADE 

  

“O capital não é produto físico, mas relação social” 

David Harvey 

 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST - é um dos maiores 

movimentos sociais brasileiros das últimas décadas, em comum com os outros, tem uma 

ideologia, se aproximando da esquerda ou direita. Também é possuidor de uma utopia, 

conceito esse que já não se encontra em todos os movimentos, pois nem todos anseiam uma 

grande transformação social; alguns se formam, por exemplo, apenas para impedir um projeto 

de lei ou pressionar o governo para sanear seu bairro. A ideologia do MST provém de sua 

consciência de classe e pode ser percebida através da análise de seu discurso em textos e 

entrevistas das lideranças do Movimento, em seu manifestos, jornais e símbolos. Cabe aqui, 

então, procurar entender melhor esses conceitos e sua aplicação ao MST e, posteriormente, à 

problemática da nacionalização da questão agrária. O método de aplicação adotado é o da 

dialética, noção que todas as coisas tem por princípio a transformação de si mesmas e estão 

sempre relacionadas em alguma totalidade. Daí a necessidade de se estudar, além do próprio 

conceito de dialética, a contemporaneidade e o capitalismo de hoje, muitas vezes usados para 

negar a validade dos conceitos citados.  

 

Esquerda e direita: a ideologia, a análise do discurso e a classe social 

As categorias ideológicas mais básicas ao se pensar política são os termos “direita” e 

“esquerda”. Isso porque o MST é um movimento popularmente identificado com a ideologia 

de esquerda, em oposição à de direita. Aqui, no entanto, nos deparamos logo com três 

conceitos problemáticos, no mínimo questionados: a direita, a esquerda e a própria ideologia. 

Para a afirmação deles e seu efetivo uso na contemporaneidade nos valemos, principalmente, 

de Noberto Bobbio  com Direita e esquerda, mais no que se refere à validade da díade do que 

propriamente aos critérios de diferenciação de cada termo, e a coletânea organizada por 

Slavoj Zizek, o Mapa da ideologia, respectivamente. 

De uma forma geral temos bastante popularizada a opinião de que “a direita e a 

esquerda são idéias que não existem mais”, profetizada pela academia e repetida pelos quatro 

cantos da população (ou seria o contrário?). Essa idéia teve origem no Brasil depois das 

derrotas da guerrilha e das novas formas de mobilização da esquerda, notadamente menos 
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violentas na acepção primeira do termo, e da gradativa abertura do regime militar que faziam 

esses dois extremos se tocarem, parecerem menos diametralmente opostos, como veremos no 

próximo capítulo. 

Esse movimento se intensificou com a queda do muro de Berlim em 1989 e fim de 

praticamente todo o campo comunista na década de 1990 com a desagregação da União 

Soviética. A opinião ganhava força na medida em que, dentro do chamado jogo democrático, 

os partidos se confundiam em alianças, mudanças de promessas ou, o que é mais frequente, 

mudança de governo diante das promessas de campanha. 

O ceticismo da díade direita-esquerda provém da observação de que a sociedade 

tornou-se complexa de tal modo que suas derivações políticas não mais cabem em dois 

grandes grupos. Estes tenderiam a limitar as possibilidades dessa sociedade plural, de tolher 

suas manifestações ao “enquadrá-las” nos dois posicionamentos. As várias identidades que se 

cruzam no sujeito, como veremos mais adiante, também impediriam essa classificação; cada 

um assume vários posicionamentos difusos, contraditórios por vezes e, não raro, variáveis, 

sendo que a classificação seria impossível na pós-modernidade
1
. 

No entanto, mesmo após a década de 1990 e a nova hegemonia do capitalismo  

mundial sob os contornos de neoliberalismo, a díade permaneceu viva. Em grande parte 

porque existe uma esquerda dentro do capitalismo; há ainda, um socialismo dentro do 

capitalismo
2
. É o caso dos inúmeros partidos de esquerda que disputam eleições, como o 

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU e o Partido Socialismo e Liberdade, 

o PSOL, que, inclusive, surgiram depois da queda do muro de Berlim. Os partidos Partido 

Comunista Brasileiro, PCB, e Partido Comunista do Brasil, PC do B, continuam suas 

atividades políticas.  

Mas, poderia ser retrucado, estes partidos são “atrasados”, não representam uma 

legenda competitiva para a eleição de um presidente, tem pouco respaldo nas discussões 

políticas populares etc. Essa não é a questão. O fato é que se há adjetivo esquerda é porque há 

uma espécie de identificação avessa com outro, a direita, pois se trata de termos 

complementares ou antitéticos. Nos jornais, desde fanzines punks ao Estadão, nos programas 

de debates políticos, nas redes sociais da internet, enfim, onde se fala de política, a referência 

                                                           
1
 Na verdade quase todo sistema de classificação é mal visto dentro da ideia de pós-moderno. A pós-

modernidade será melhor detalhada na próxima parte deste capítulo. 
2
 Os partidos citados tem em seus programas a superação do capitalismo como fim último, mas isso não 

anula o fato de que, até então, estão atuando dentro do capitalismo e suas instituições, não só na eleições, 

mas nos mandatos de seus candidatos vencedores. Poderíamos citar a Venezuela de Hugo Chávez e o 

Chile de Salvador Allende em tempos passados. 
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são os termos esquerda e direita, mesmo quando é para contestá-los. O uso do termo é a prova 

de sua vitalidade, independentemente da intenção, como observa Norberto Bobbio. 

Um caso bem recente são as manifestações ocorridas em todo Brasil no final do 

último mês de junho, mais precisamente poucos dias atrás desse momento em que escrevo. 

Em Natal, copiando o que fizeram em São Paulo e Rio de Janeiro, muitos empunharam 

cartazes com a seguinte frase de efeito: “Nem esquerda nem direita, eu quero é ir pra frente”. 

O referencial “frente” só faz sentido se tomado os termos “esquerda” e “direita”, isto é, 

paradoxalmente o desejo de superar a díade é, em grande parte, seu sustentáculo. Continuando 

nesse raciocínio, os partidos só podem trocar de lado se ainda esses lados existirem. 

Os termos em si são ora valorizados, ora rechaçados. Até bem pouco tempo a direita 

estava escamoteada por diversos discursos, mormente nacionalistas, desenvolvimentistas e até 

religiosos. Hoje vemos aflorar o Endireita Brasil (terminologicamente o exemplo mais claro), 

o Instituto Millenium e, diante das manifestações já mencionadas, um projeto de se criar um 

partido militar, além da reativação (por uma jovem estudante universitária!) da Arena, a 

Aliança Renovadora Nacional, que entrou para os livros de história como o partido dos 

militares na ditadura. 

No sentido contrário, pouco tempo antes dos exemplos anteriores, tínhamos uma 

esquerda acanhada, traumatizada com termos como “comunismo” e “revolução” (de certa 

forma até hoje, como veremos ao tratar de utopia). Mesmo o socialismo tem se reabilitado 

progressivamente apenas desde a década de 2000, quando eclodiram vitórias da esquerda por 

toda América Latina, como na Venezuela, Bolívia, Chile e Brasil.  

Segundo Norberto Bobbio essa é uma tendência bem clara dos movimentos de 

esquerda e direita. Ao se verem enfraquecidos reafirmam o fim da díade e assim maquiam sua 

fraqueza nesse determinado momento histórico: 

 

A desautorização da díade se torna um expediente natural para ocultar a 

própra fragilidade. [...] Desce a esquerda, sobe a direita. Já se pode perceber 

que a ideia de que a velha díade deve ser posta em dúvida está sendo 

sustentada predominantemente por grupos ou movimentos que se 

autoproclamaram de esquerda, ou assim foram considerados [...] Não se 

passou muito tempo desde quando podíamos: “Mas ainda existe direita?”. 

Após a queda dos regimes comunistas, ouve-se aflorar com a mesma malícia 

a pergunta inversa: “Mas ainda existe a esquerda?”. (BOBBIO, 1995, p. 45). 
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Assim, as referências esquerda e direita sobreviveram ao fim dos regimes comunistas 

e até do neoliberalismo. Mesmo o fato de um partido de esquerda ter prática de direita e vice 

versa não anula a classificação, pois ela mesma continua a ser a referência para a mudança do 

partido. A instabilidade dos partidos e políticos nada tem a ver com a esquerda e a direita em 

si; ela diz respeito às práticas dos próprios partidos e políticos, sua conduta, seus discursos, 

suas legendas, suas reivindicações, etc. e isto constitui os eventuais problemas políticos, e não 

a ideologia de esquerda e de direita.  

Mas por que permaneceu viva, se a realidade é complexa? Inicialmente é preciso 

visualizar que não existe uma direita ou esquerda. É bem difundido o pensamento que existe 

uma extrema esquerda e uma extrema direita. Essa referências são todas espaciais se tomadas 

pela raiz, afinal se trata das extremidades que vão em dois sentidos, da esquerda para a direita, 

ou, mais precisamente, da extremidade da esquerda até a outra extremidade, a da direita.  

Além dessas - ou entre essas- extremidades há uma infinidade de possibilidades, 

como as infinitas medidas que cabem numa régua (se considerarmos os números decimais) ou 

nas inúmeras possibilidades de tons que uma cor pode ter. O PC do B, por exemplo, que 

quatro décadas atrás estava organizando uma guerrilha no intuito de, além de derrubar a 

ditadura militar, instituir um Estado comunista no Brasil, hoje compõe os quadros do governo 

federal, que mesmo estando mais de uma década no poder, sustenta que está ajudando o 

Partido dos Trabalhadores – PT –  a construir o caminho para uma sociedade socialista. 

Renato Rabelo, presidente do PC do B, afirma que “ a luta por um Novo Projeto Nacional de 

Desenvolvimento é o caminho brasileiro para o socialismo [que] deu seus primeiros passos 

com o ex-presidente Lula”.  É um outro caminho em um outro Brasil, mas que o partido cria 

pontes com o passado fortalecendo ou criando sua identidade, “ocupando espaços políticos 

importantes”. (RABELO, 2011, p. 11). 

O PC do B era um partido que agia no sentido mais imediatista de transformação de 

uma sociedade, a guerrilha, para o mais lento, que é a conciliação com forças opostas dentro 

do sistema político e econômico que se pretende derrubar. As alianças políticas que hoje são 

“estratégicas”, outrora foram “oportunistas”; a  “necessidade de atualizar a teoria” um dia foi 

chamada pejorativamente de “revisionismo”. O mesmo partido, assim, não pode ser 

considerado de igual categoria, já que mudou seus métodos e bandeiras mais imediatas, ou até 

mesmo seus fins, como alguns com certeza diriam: “[ É preciso fazer] oposição à política de 

conciliação de classes, de subordinação dos explorados aos exploradores que é a essência da 

política de esquerda no governo, PT e PC do B.” (PIMENTA, 2011, p. 17). 
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Para um quadro mais geral das variações poderíamos colocar que, além do próprio 

PC do B, o PT tem como aliados Paulo Maluf, José Sarney e Antonio Carlos Magalhães Neto, 

ícones da direita. A oposição é formada pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o 

PSDB, cuja origem remete a já mencionada Arena, e o Partido Popular Socialista, o PPS 

(grifo nosso). O PSOL rompe com o PT pelo caráter das alianças e nas últimas eleições 

municipais pede apoio ao Democratas
3
, antigo Partido da Frente Liberal, também proveniente 

da mesma Arena. Todos afirmando seu posicionamento democrático, como veremos melhor 

no segundo capítulo. Tudo isso reafirma o caráter válido da esquerda e direita, porque se soa 

estranho é sinal que o referencial não está sendo corretamente seguido, mas está sendo usado 

por nós, caso contrário não haveria qualquer estranhamento. No caso do MST, por não ter se 

tornado partido, essa variação é bem menor e, consequentemente, seu caráter de esquerda é 

mais bem definido.  

A diferenciação, por sua vez, é bastante controversa. O teórico Laponce destaca que 

a metáfora espacial esquerda/direita, isto é, a metáfora espacial horizontal, surge na 

Revolução Francesa, como largamente é difundido, mas existia (e existe até hoje, embora não 

tão visível enquanto díade política) a metáfora espacial vertical, do alto/baixo (LAPONCE, 

1981). Esta é pelo autor considerada forte, provavelmente pela maior facilidade de 

percebermos quem está no poder (alto) e quem está sendo governado (baixo). Já a esquerda e 

direita tem uma diferenciação bem mais tênue. 

O critério de diferenciação de Laponce é de sacro e profano, sendo a direita sacra e a 

esquerda profana. Grandes exemplos seriam a Itália fascista religiosa e a União Soviética 

laica. Mas e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, claramente identificado com 

a esquerda e que surgiu da Comissão Pastoral da Terra, da Igreja Católica? E a teologia de 

Libertação? E o ateísmo de toda uma direita liberal e individualista, muitas vezes inspirada 

em Nietzsche? 

Mais apropriado seria pensar em “tradição” e “emancipação”, respectivamente da 

direita e da esquerda. Bobbio observa que existe uma infinidade de interpretações para o 

vocábulo “tradição” e outra para “emancipação”, o que gera, consequentemente, uma gama de 

esquerdas, bem como de direitas. Mas o problema dessa distinção é de outra ordem, a de que 

                                                           
3
 “No último domingo, o PSOL ganhou a sua primeira prefeitura em uma capital. (...) Para conseguir o 

cargo, o prefeito eleito Clélio Luís subiu ao palanque com parte do DEM. Também declarou apoio a 

Marcus Alexandre, candidato petista à prefeitura de Rio Branco. Depois, disse querer diálogo com José 

Sarney (PMDB), senador pelo Amapá. Todas foram atitudes inesperadas para um partido cuja atuação 

parlamentar como oposição sempre foi marcada pelas críticas a práticas corriqueiras da política brasileira 

e também ao PT, partido do qual o PSOL se originou” www.cartacapital.com.br/politica/apos-vitoria-em-

macapa-psol-discute-aliancas-e-como-governar acessado em 09/06/2014. 

http://www.cartacapital.com.br/politica/apos-vitoria-em-macapa-psol-discute-aliancas-e-como-governar
http://www.cartacapital.com.br/politica/apos-vitoria-em-macapa-psol-discute-aliancas-e-como-governar
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“tradição” não se opõe à “emancipação”, ou seja, não formam uma díade.
4
 Bobbio termina 

por preferir a díade igualdade-desigualdede e retira daí as variações dos movimentos políticos. 

Essa diferenciação é marcada pela tradição da esquerda com o valor da “igualdade” e 

a direita com o valor da “liberdade”, em sentido lato. Aqui há diferenciações significativas 

com Bobbio porque o autor considera que: a) o oposto de liberdade não é igualdade, logo não 

se forma uma díade de opostos. b) Há movimentos libertários na direita e esquerda, assim 

como autoritarismo em ambos. 

No entanto, cabe aqui destacar a esquerda marxista, os movimentos socialistas, a 

Teologia de Libertação e as defesas da reforma agrária, ou seja, há uma ligação, ainda que por 

diferentes matizes, com o valor da igualdade. Por outro lado penso na direita ligada ao 

liberalismo, Adam Smith, livre mercado, a anticomunista e defensora da liberdade religiosa e 

do Estado de direito, ou seja, ao valor da liberdade. 

Mas, se temos uma linha imaginária que vai da esquerda para a direita ou da direita 

para a esquerda, ou ainda, mais apropriadamente, da extrema direita ou extrema esquerda para 

a extrema direita ou extrema esquerda, então o que haveria na distância equivalente entre a 

esquerda e a direita? Até que ponto a esquerda, por exemplo, vai cedendo a ainda é esquerda? 

Bobbio fala de duas grandes concepções para essa questão, a do “terceiro excluído” e 

“terceiro incluído”. A primeira diz respeito, tratando a esquerda e direita como contraditórios, 

que não há espaço intermediário, sendo um partido, pessoa, livro etc. de esquerda ou direita. 

A segunda, ao tratar esquerda e direita como contrários, inclui um espaço intermediário, 

comumente chamado de centro. O centro não anula a díade esquerda-direita, até porque é por 

ela definido como tal. As tendências variam assim como as tonalidades de cor; assim, usando 

a metáfora do próprio Bobbio, entre o branco e o preto há o cinza, mas o cinza não elimina a 

existência nem a diferença entre ambos. 

Por fazermos uso da dialética, como veremos adiante, a opção tomada é a do 

“terceiro inclusivo”, uma outra denominação trabalhada pelo autor, de sua preferência. “O 

Terceiro Inclusivo tende a ir além dos opostos e englobá-los numa síntese superior, e, 

portanto, anulando-os enquanto tais [...], são duas partes de um todo, de uma totalidade 

dialética” (BOBBIO, 1995, p. 38). Para o autor, essa orientação corresponde a uma percepção 

dialética porque unidade dialética “caracteriza-se por ser o resultado da síntese das duas partes 

                                                           
4
 Para Norberto Bobbio o oposto de tradição é inovação e o de emancipação é imposição. Tradição e 

emancipação não seriam, para o autor, opostos, mas diferentes. BOBBIO, 1995, p. 84. 
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opostas, das quais uma é afirmação ou tese e a outra é a negação ou antítese; a terceira, como 

negação da negação, [...] uma síntese” (BOBBIO, 1995, p. 38). 

É justamente esse terceiro inclusivo a lógica de superação da esquerda e direita, a 

conhecida “terceira via”. Diferente do terceiro incluído, uma espécie de acordo tácito entre a 

esquerda e direita formado por um centro que, por isso mesmo, era um misto dos dois, a 

terceira via pretende ser uma alternativa aos dois, como as várias novas concepções de 

socialismo desenvolvidas após o fim da União Soviética. 

O famigerado desuso da díade e sua diversidade política dela resultante se deve à 

chamada “crise das ideologias”. Bobbio a menciona, contrapondo que “a árvore das 

ideologias está sempre verde” (BOBBIO, 1995, p. 33). Mas sua concepção de ideologia está 

limitada à defesa fechada de sistemas políticos, ou seja, a ideologia descrita por Norberto 

Bobbio não se afasta tanto de seu uso ordinário, do jornalismo pouco analítico, de um 

academicismo pouco rigoroso e até do senso comum. (BOBBIO, 1995, p. 33, 61, 80, 83). É o 

sentido que liga o conceito de ideologia apenas à defesa aberta do socialismo, fascismo, 

capitalismo etc. 

No entanto, o conceito de ideologia aqui empreendido se refere a uma complexidade 

maior, que atravessa os posicionamentos e discursos políticos, as instituições como igreja ou 

escola, as artes como o cinema, a literatura, a escultura. Dito nas palavras de Slavoj Zizek, é 

uma “matriz geradora que regula a relação entre o visível e o invisível, o imaginável e o 

inimaginável, bem como as mudanças nessa relação” (ZIZEK, 1996, p. 7). A ideologia tem 

um plano bem maior que o uso cotidiano que lhe é atribuído, como observa o mesmo autor na 

sequência: “Quando um processo é denunciado como „ideológico por excelência‟, pode-se ter 

certeza que seu inverso é não menos ideológico.” (ZIZEK, 1996, p. 9). A primeira questão a 

se notar no uso da ideologia é, assim, sua complexidade, seu caráter transversal e sua 

simplificação popular e acadêmica, a relacionando sempre com defesas políticas abertas, 

passionais e pouco  acessíveis ao debate. Assim, a 

 

“ideologia” pode designar qualquer coisa, desde uma atitude contemplativa 

que desconhece sua dependência em relação à realidade social, até um 

conjunto de crenças voltado para a ação; desde o meio essencial em que os 

indivíduos vivenciam suas relações com uma estrutura social  até as ideias 

falsas que legitimam um poder político dominante. Ela parece surgir 

exatamente quando tentamos evitá-la e deixa de aparecer onde claramente se 

esperaria que existisse. (ZIZEK, 1996, p. 9) 
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Algo pode ser ideologicamente falseado, naturalizado, esquecido, deturpado ou 

minimizado, mas também desnaturalizado, lembrado, maximizado, criado ou percebido. É, 

pois, um caminho de duas vias. Se Chico Buarque, José Saramago e Sebastião Salgado 

lançam livro claramente favorável ao MST
5
, muito se coloca sobre uma “contaminação 

ideológica”, como se esse posicionamento também não o fosse. A revista Veja é o exemplo 

desse posicionamento ideológico ao dar capas ao MST com chamadas contendo expressões 

como “desmascarar o movimento”, “abrir o cofre do MST”, “promover baderna” etc
6
. 

Talvez o mais conhecido exemplo de ideologia seja aquele que trata das diferenças entre 

o capitalismo da época em que Marx e Engels elaboraram O Capital e o dos dias atuais. Há 

uma ênfase nas rupturas, nas diferenças supostamente estruturais, tudo isso a tal ponto que 

qualquer referencial oriundo do século XIX se torne completamente obsoleto. Obsoleto de 

forma que nem sequer possa ser revisado. A “complexidade” da sociedade é tão grande, com 

tantos meandros de desconstrução, representação, simulacros, etc que o olhar sobre o mercado 

e as determinações materiais se tornou algo “determinista”, “economicista”, “simplista”, entre 

outros adjetivos similares. 

Por outro lado, vimos com entusiasmo a retomada do liberalismo na década de 1990 

como possibilidade de gerir a sociedade contemporânea; a defesa da criação do Estado de 

Israel pela argumentação de que o território é legítimo hoje por uma ocupação milenar, 

descrita nas Antigas Escrituras; a apropriação que a arte moderna fez e faz de uma estética 

secular, do cangaço, por exemplo, e recebe incentivos de grandes empresas que “investem no 

futuro do país”, tal como a Petrobrás. 

Ao percebemos, como exposto, que os atores políticos são ligados a uma ideologia e 

às formas direita e esquerda, é necessário um meio de demonstrar como e por quê. Aqui entra 

a análise do discurso, notadamente pela contribuição teórica de Mikhail Bakhtin. Para o autor, 

a língua, apesar de parte da chamada superestrutura, não é um simples reflexo desta, mas um 

composto de múltiplos significados no qual reflete os conflitos sociais e por este é refletido 

dialeticamente. Os sentidos da fala não são fixos, mas em constante movimento, tal como a 

própria sociedade e sua correlação de forças. Nas palavras de Karel Kosik: “Da minha 

audição e da minha vista participam, portanto, de algum modo, todo o meu saber e a minha 

                                                           
5
 O livro em questão se chama Terra, de 1996, de Sebastião Salgado e acompanha um CD temático de 

Chico Buarque. 
6
 Revista Veja nas edições 19/junho/1985; 15/agosto/1990; 23/abril/1997; 03/junho/1998; 10/maio/2000; 

18/junho/2003. Há também diversas matérias menores e notas da revista na mesma linha. Ver anexo D. 
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cultura, todas as minhas experiências (...)” (KOSIK, 2010, p. 30). Nos enunciados, quando 

emitidos ou recebidos, estão as classes e seus conflitos. 

Esse enunciado, por ser social, também é ideológico, ou seja, mesmo quando é mais 

individual, também é explicado por posicionamentos de classes sociais ou grupos no interior 

dessas classes (por eles e/ou para eles). Nesse sentido a imparcialidade não se sustenta; ela se 

mostra, contrariamente, um discurso frágil, mormente utilizado para encobrir os 

posicionamentos políticos e dar a estes maior legitimidade. É o caso de, muitas vezes, a 

grande mídia, ao noticiar o MST, usar a expressão pejorativa “invasão” no lugar de 

“ocupação”, evidenciando que o discurso midiático “imparcial” encobre preconceitos e 

interesses de classe. Invadir significa entrar sem autorização em local que não lhe é permitido, 

que não é seu; ocupar é entrar e tomar para si algo que é seu, no caso do MST, assegurado e 

regularizado pela própria Constituição Federal de 1988 nos Artigos 184 até 191. Assim, 

segundo Bakhtin, o enunciado do indivíduo 

 

não existe fora de um contexto social, já que cada locutor tem um “horizonte 

social”. [...] O locutor pensa e se exprime para um auditório social bem 

definido. [...] O signo e a situação social estão indissoluvelmente ligados 

[por isso] a palavra é o signo ideológico por excelência. (BAKHTIN, 1999, 

p.16). 

 

Essa ideia de parcialidade/imparcialidade foi observada por Hegel. Para ele, ao 

produzir a história de determinado objeto, quem o faz parte de uma concepção desse mesmo 

objeto, que necessariamente entra em um processo de inclusão e exclusão de fatos e 

percepções
7
. Assim, Hegel afirma: 

 

Deve-se admitir como legítima a exigência de que uma história – seja qual 

for seu objetivo – narre os fatos sem parcialidade, sem que por meio dela 

prevaleça um interesse ou fim particular. Mas com o lugar comum de 

semelhante exigência, porém, não se vai muito longe. De fato, a história de 

um objeto está intimamente conexa com a concepção de que dele se faz. 

                                                           
7
 Hegel não critica a noção contemporânea e conservadora de imparcialidade da qual trata Bakhtin. Seu 

objetivo último é que para escrever a história da filosofia necessariamente se exclui algo dentro do 

“material infinito e dos múltiplos aspectos da formação espiritual dos povos” (HEGEL, 2005, P.14). 

Nesse processo, assim como em qualquer narrativa, no sentido mais amplo do termo, partimos de noções 

prévias para selecionar fatos e como tratá-los. 
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Segundo tal concepção, determina-se já o que se considera importante e 

conveniente para o fim, e a relação entre o acontecido e o mesmo fim suscita 

uma seleção dos fatos que se devem narrar, uma maneira de os compreender, 

pontos de vista sob os quais se englobam. (HEGEL, 2005, p. 12. Grifo 

nosso.) 

 

Nesse sentido, embasados em Bakhtin, analisaremos os discursos de transformação 

social do Brasil do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e da Revista Veja sobre o 

Movimento, relacionando-os com determinado aspecto ideológico, progressista e 

conservador, respectivamente. Os diferentes termos usados, alguns dados ditos ou omitidos, 

as formas como se dispõe dados em gráficos ou como pensam o Brasil serão levados em 

consideração no modo como utilizaremos o método. Nesse sentido, é possível afirmar que “o 

discurso escrito é de certa maneira parte integrante de uma discussão ideológica em grande 

escala: ele responde a alguma coisa, refuta, confirma, antecipa respostas e objeções 

potenciais, procura apoio etc.” (BAKHTIN, 1999, p. 123). 

Ao adotarmos a visão de Bakhtin, que relaciona linguagem e ideologia, 

necessariamente consideramos o conceito de classe social. A classe permanece no capitalismo 

contemporâneo, pois ela é a posição que cada um tem dentro do sistema de produção, 

independentemente de identidades, consciência, etc. Esse fato não implica que o capitalismo 

não tenha se transformado e que essas transformações não tenham atingido a estrutura de 

classe, ou seja, essa posição dentro do capitalismo de detentor dos meios de produção ou 

vendedor de força de trabalho. A mais significativa, para ficarmos em um só exemplo, dado 

por Slavoj Zizek, é a grande quantidade de capital que passa pela propriedade intelectual, 

como ocorre na Microsoft com o sistema operacional Windows. O lucro gerado não está 

diretamente ligado àquelas formas de mais-valia do marxismo clássico, aliás, ele quase se 

desvincula da classe trabalhadora.  

Dito de outra forma, nas palavras de Karl Marx, uma “classe em si” não forma 

necessariamente uma “classe para si”. Marx se referia à classe trabalhadora rural, que por ser 

relativamente independente, no sentido de ter núcleos familiares autômatos, não possui tantas 

relações sociais quanto familiares. Creio que seja mais oportuno, hoje, pensarmos que muitos 

grupos, não só os rurais, não formam “classe para si” pela fragmentação dos movimentos 

sociais, das múltiplas identidades, enfim, da falta de unidade por qual passa a esquerda e os 

movimentos sociais (na verdade toda sociedade). Em resumo, a classe existe, passa por 
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significativas transformações, mas sua maior perda está na consciência de classe, na questão 

das identidades, tão cara na pós-modernidade. 

Tomemos um exemplo individual, diretamente ligado à questão agrária, para 

deslanchar na concepção de classe. O major Sebastião de Moura, membro do serviço de 

inteligência do Exército Brasileiro nos anos de ditadura foi designado por esta para atuar na 

repressão dos movimentos sociais agrários. O maior exemplo, como veremos melhor no 

próximo capítulo, é a da concentração na Encruzilhada Natalino, Ronda Alta, Rio Grande do 

Sul, em 1981. Depois da saída dos militares à frente do executivo, o Coronel Curió, como era 

mais conhecido, foi eleito deputado federal pelo Pará, onde, inclusive, também atuou 

reprimindo uma ocupação em Serra Pelada, no Carajás. Logo depois do mandato foi 

condenado pelo assassinato de um menor infrator que furtou laranjas em sua residência. 

(STEDILE e FERNANDES, 1999). Cabe colocar que para a campanha para deputado federal 

contou com apoio de empresas multinacionais, como a Mercedes-Benz. Essas multinacionais 

não apoiaram nenhum candidato identificado com a esquerda, em nenhum cargo, seja do 

executivo ou legislativo, seja federal, estadual ou municipal. E com relação a sua condenação, 

para não esquecermos o judiciário, cumpriu pena em liberdade, mesmo com assassinato 

confesso, ainda de menor de idade. 

Assim, podemos perceber uma nítida relação entre Estado e classes dominantes, 

como os donos das multinacionais na defesa de interesses comuns e na manutenção da 

ideologia hegemônica. Seria desnecessário apontar os vários exemplos de crimes tidos como 

menores que muitos brasileiros que os cometem cumprem pena em regime fechado, dentro de 

condições subumanas. A máxima popular “bandido bom é bandido morto” ou “direitos 

humanos para humanos direitos” podem comprovar o caráter pragmático e não aleatório dos 

interesses de classe, até porque são repetidas cotidianamente nos programas policiais da 

mídia, que por sua vez, como sabemos, é capitaneada e capitalizada pelo empresariado através 

da publicidade. 

Faz-se necessário aqui tecer algumas considerações acerca do trabalho do francês 

Pierre Bourdieu, notadamente sobre o conceito de habitus, muitas vezes usado 

apressadamente como uma ideia oposta à de classe, que a nega enquanto categoria válida. O 

conceito de classe parte de noções que o autor respalda. Ele prossegue o desenvolvimento de 

seu trabalho “mantendo o essencial daquilo que querem expressar os que „creem‟ na 

existência das classes sociais, isto é, na existência de diferenças, e mesmo de oposições (...)” 

(BOURDIEU, p. 08, 2004). O habitus avalia  
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o modo como a sociedade torna-se depositada nas pessoas sob a forma de 

disposições duráveis ou capacidades treinadas e propensões estruturadas 

para pensar, sentir e agir de modos determinados, que então as guiam em 

suas respostas criativas aos constrangimentos e solicitações de seu meio 

social existente. (WACQUANT, p. 66, 2007). 

 

Ao considerar que a sociedade “se deposita” nas pessoas (individualmente), estamos 

admitindo um fator social, uma rede que mesmo sendo pensada nos indivíduos não é uma 

característica individual, mas social. O habitus se fortalece ou perece na sociedade, ainda que 

um indivíduo possa, dentro de uma vivência pessoal, alterar seu habitus. Nesse caminho, o 

conceito em questão é uma instância mediadora entre o social e o individual, estabelecendo 

uma relação dialética entre os termos e não eliminação de algum deles. 

O MST é formado em suas bases por trabalhadores do campo, a classe trabalhadora 

campesina sem terra. Essa condição objetiva dentro do sistema de produção não exclui 

considerações outras, mas, pelo contrário, as tornam mais consistentes ou mais totalizantes, 

como veremos adiante. O perscruto dos princípios pedagógicos
8
 do movimento  

 

permite-nos perceber o trabalho que as direções do MST e seus intelectuais 

orgânicos (para usar uma expressão gramsciana) vem para teorizar sobre o 

“Ser MST” e, dessa forma, assegurar uma reprodução “consciente” da 

cultura do MST. Do ponto de vista da teoria do  habitus, os intelectuais do 

MST, guiados pelos seus ideários, procuram exercer “um controle” sobre a 

própria reprodução do habitus MST. (...) É fundamental também 

compreender-se que o habitus é produto da filiação social e se estrutura na 

sua articulação com o campo. O campo atua junto aos agentes infiltrando 

subliminarmente em seus corpos por meio de uma pedagogia que é capaz de 

dotá-lo de um tipo de olhar, de saber que lhe guia nas relações sociais. 

(PALHANO SILVA, p. 7-8, 2011. Grifos do autor, exceto os 

sublinhados). 

 

                                                           
8
 São eles, respectivamente: relação permanente entre prática e teoria; combinação metodológica entre 

processos de ensino e de capacitação; a realidade como base da produção do conhecimento; conteúdos 

formativos socialmente úteis; educação para o trabalho e pelo trabalho; vínculo orgânico entre processos 

educativos e processos políticos; vínculo orgânico entre processos educativos e processos produtivos; 

vínculo orgânico entre educação e cultura; gestão democrática; auto-organização dos/das estudantes; 

criação de coletivos pedagógicos e formação permanente dos educadores/educadoras; atitude e 

habilidades de pesquisa; e combinação entre processos pedagógicos coletivos e individuais. (PALHANO, 

2011, p. 4-7).  
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Como vimos, o habitus é parte de uma “filiação social”, mediada por outras 

instâncias. Este trabalho enfoca nessa filiação, mais precisamente pelo conceito de classe e 

procura analisar relações sociais que, como visto, são também consideradas dentro do 

habitus
9
, pois são nessas relações que o conceito se aplica, ainda que se possa destacar 

aspectos individuais ou subjetivo nelas, afinal, “O espaço social é a realidade primeira e 

última já que comanda até as representações que os agentes sociais podem ter dele” 

(BOURDIEU, 2004, p. 27). 

No entanto, Bourdieu lança críticas ao conceito de classe, que, para ele, e usando 

uma terminologia sua, às vezes “existe apenas no papel”. Haveria uma luta de classificações, 

disputas políticas e teóricas que poderiam ter o efeito de “criar” uma classe. Nesse sentido, da 

criação de classe, o maior autor é Marx pelo seu “efeito-teoria”, para usar outro termo de 

Bourdieu.  

A crítica de Bourdieu, porém, prescinde de uma classe unitária como um dos fatores 

de diferenciação, de uma certa homogeneidade no grupo, o que faria a própria classe existir 

(não apenas no papel). A questão é que há condições objetivas, observadas pelo próprio 

Bourdieu, que fazem a classe, sendo o aspecto de unidade correspondente ao que seria (em 

diferentes olhares teóricos) consciência de classe, identidade cultural ou, para terminar com o 

próprio autor, habitus. 

O conceito de habitus poderia entrar nesse trabalho ao estudar a absorção/reprodução 

dos assentados do MST na ideia de nação. Eles conduzidos em parte pelas direções do 

movimento incorporam uma “unidade pátria”, espécie de motor para fazer ocupações, 

reivindicações, hinos, teoria de transformação social, bandeiras etc. Essa hipótese não foi 

testada aqui, mas as fontes  provenientes da grande mídia, da direção central do movimento e 

da Comissão Pastoral da Terra, da Igreja Católica que apóia o MST e ajudou a sua 

institucionalização, como veremos no capitulo seguinte, indicam o direcionamento desse 

habitus, dessa forma de ser sem terra enquanto militante por reforma agrária dentro do MST.  

Outro autor não marxista, mas que dialogou com Marx, foi Jacques Derrida. Sua 

importância, nesse sentido, remete a meados dos anos 1990, auge do neoliberalismo, das 

ideias de fim da história e ataques ou desprezo pelo marxismo. Derrida, em 1993, escreve 

Espectros de Marx, obra que pretende criticar a postura daqueles que enterraram Marx e não 

propõe nenhuma espécie de “injunção” fora daquela que o “espectro” não responde, por ser 

                                                           
9
 Se não enquanto detentor dos meios de produção, como detentor de capital econômico (articulado com 

capital cultural), o que por diversas vezes coincidem. 
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fechada e excessivamente acadêmica. O próprio autor reconhece que sua atitude passa, de 

certa forma, por um anacronismo ao usar (repetidamente) a expressão “the time is out of 

joint”, tomada de Hamlet. O livro defende a volta de Marx como um espectro, aliás, mais de 

um, vários espectros que deveriam trazer um “espírito de Marx”, fora de dogmatismos, uma 

forma de analisar nosso tempo tal qual Marx e Engels fizeram no deles. O autor cita o 

prefácio de 1888 de Engels que fala “sobre seu próprio „envelhecimento‟ possível e sua 

historicidade intrinsecamente irredutível” (DERRIDA, 1994, p. 29).  

No entanto, esses espectros seriam sobrepostos por justaposição, ou seja, não 

formam, nem minimamente, uma coerência que se espera de uma corrente de pensamento, 

ainda mais de uma que tem por base a dialética. Não basta, pois, uma injunção a Marx, mas é 

preciso fazê-la a Marx e ao marxismo. Derrida defende Marx fora das “instituições 

doutrinárias”, tais quais partidos e sindicados, buscando um “espírito de Marx”, mas 

enterrando seu método dialético, seus conceitos mais estruturais. O marxismo não pode ser 

pensado abstrativamente, sem as diversas apropriações, deturpações, melhoramentos que 

aparecem com o tempo. Derrida, ao propor esse diálogo quase com Marx vivo (por ser 

diretamente a Marx), fora de dogmatismos e não pensando no marxismo enquanto 

pensamento coletivo e dialético, cai, em certo sentido, na própria crítica: “O que corre o risco 

de acontecer é que se tente tratar Marx contra o marxismo, a fim de neutralizar, ou de calar, 

em todo caso, o imperativo político (...)” (DERRIDA, 1994, p. 51). 

Esse marxismo que fala Derrida
10

, é importante notar, desconsidera o conceito de 

classe social, fundamental no marxismo, diferente de Bourdieu, como vimos. Assim, “pode-se 

deste modo, por exemplo, falar de discurso dominante ou de representações de ideias 

dominantes, e referir-se assim a um campo conflitual hierarquizado, sem necessariamente 

subscrever o conceito de classe social [...]”. (DERRIDA, 1994, p. 81. Grifos do autor). 

Observa-se que não foram desconsiderados os conflitos na sociedade, nem seu caráter de 

desigualdade das forças (“campo conflitual hierarquizado”), o que sugere a possibilidade de 

que as considerações de Derrida, como em outros autores, foi mais a exclusão do termo e da 

ideia por serem associados a um suposto “simplismo teórico” ou “maniqueísmo”; embora 

                                                           
10

 Derrida defende Marx em uma relação ambivalente. Se por um lado critica os que cantam a vitória do 

liberalismo e pensam Marx como passado distante, por outro desconstrói quase que completamente o 

edifício teórico do marxismo e trata a construção histórico-coletiva deste como um sobreposto de 

heranças sem muita conectividade (“toda herança é um segredo”). O “marxismo derridiano” é aquele que, 

de tanto ter se distanciado dos conceitos estruturais, não mais é reconhecido como marxismo por aqueles 

que o combateram (e hoje não mais se sentem ameaçados por ele). Esse marxismo tem, justamente por 

isso, que ser buscado, pois seria, só assim, verdadeiramente ameaçador e cumpridor do seu papel de 

desmantelamento da sociedade burguesa. Derrida não explica muito claramente como seria esse 

marxismo, em parte porque ele não deve ser “dogmático”. O marxismo, assim, em nome dessa 

multiplicidade de heranças e do antidogmatismo, fica, em Derrida, desconexo, vago e individualizado. 
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continuem, em alguns casos, a perceber as relações sociais pautadas na dominação, exclusão, 

desigualdade etc. Essas relações são analisadas sem o conceito de classe e, não raro, como em 

Derrida, terminam em explicações relativamente fragmentárias.   

A desconstrução do conceito de classe ocorre também com os defensores mais 

radicais da ideia de identidade. Essa ideia tomou força na segunda metade do século XX e, 

grosso modo, argumenta que as classes sociais não existem, o proletariado se fragmentou em 

inúmeras identidades, cada pessoa é possuidora de uma multiplicidade dessas identidades que 

não permite mais pensar com certa homogeneidade, a saber: negros, mulheres, gays, hippies 

etc. E, dentro de cada uma, outra diversidade: travestis, lésbicas, transexuais ou combinações 

como negro ambientalista e espírita. Ainda poderíamos pensar em identidades mais 

circunstanciais ou papéis sociais, como as alterações de comportamento no carnaval, igreja, 

ambiente de trabalho, casa etc. 

No entanto, a classe social é transversal a tudo isso. Um caixa de supermercado 

negro, outro judeu e outra mulher tem em comum o fato de estarem igualmente na condição 

de produtores de mais-valia, de vendedores da mão-de-obra, ainda que, em outros aspectos, 

essas identidades sejam relevantes para a análise do social, cumprindo um papel onde o 

conceito de classe não cabe ou é insuficiente para explicar. (Como exemplo poderíamos citar 

o reduzidíssimo números de mulheres que dirigem caminhões ou a hostilidade sofrida por 

muitos praticantes das religiões afro descendentes tais quais o candomblé e o sincretismo 

religioso do catolicismo com orixás). 

Essa transversalidade da classe social pelas diversas identidades culturais, portanto, 

não anula o conceito de identidade nem o de classe social. A noção de apenas existir 

identidades distribuídas quase caoticamente e individualmente gera uma falsa  percepção 

social de igualdade, uma “democracia identitária”, parafraseando o famoso termo 

“democracia racial” de Gilberto Freyre. Percepção essa fortalecida pelo consumismo típico 

das sociedades capitalistas contemporâneas pós-industrializadas, não à toa que hoje ouvimos 

falar bem mais em direitos do consumidor do que no direito da criança, do idoso, do portador 

de deficiência física etc. Assim, para Ademar Bogo, intelectual ligado ao MST,  

 

A possibilidade de adquirir uma mercadoria da moda, facilitada pelo 

crediário, em qualquer loja, por qualquer ser que seja possuidor de renda 

suficiente, induz a pensar que “somos todos iguais” com os mesmos direitos 

e deixando a impressão de que as classes sociais foram desfeitas e 

eliminadas. Bastaria, então, apenas realizar mudanças no campo da ética e o 
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mundo capitalista seria melhor. Agora as pessoas são tratadas como clientes 

ou consumidores e não como sujeitos da história e de classes específicas. 

(BOGO, 2010, p. 15). 

 

Por último, o maior apelo ideológico em harmonia com a classe dominante está no 

anúncio da morte da chamada modernidade decretada pelo nascimento da pós-modernidade. 

Se é uma nova sociedade, precisaria de novos conceitos, outros olhares que o marxismo não 

abarcaria. Perscrutar sobre a contemporaneidade, considerada aqui a partir dos anos 1980, e 

seus efeitos sobre a utopia dos movimentos sociais é o objetivo seguinte.  

 

Espaço no capitalismo contemporâneo ou pós-modernidade: a dialética e utopia 

 

Ao se pensar em pós-modernidade é bastante oportuno iniciar a reflexão fazendo uma 

contraposição entre esta e a modernidade, pois foi a partir desta oposição, como parece estar 

claro, que surgiu o termo. “O significado fundamental, ou pelo menos inicial, do pós-

modernismo, tem que ser que não há modernismo, não há modernidade. A modernidade 

acabou” (KUMAR, 1997, p. 78). Para Kumar, então, o início dessa contraposição conceitual 

tem dois caminhos básicos (pois é ambíguo): significa o que vem depois, algo novo que 

superou o passado; também tem o final da modernidade, seu término, o post de post-mortem, 

sem necessariamente algo já definido, ou seja, a percepção do fim do moderno. “Os 

sentimentos modernistas podem ter sido solapados, desconstruídos, superados ou 

ultrapassados, mas há pouca certeza quanto à coerência ou ao significado dos sistemas de 

pensamento que possam tê-los substituídos” (HARVEY, 1992, p. 47). 

Esta também é a via inicial de David Harvey ao tratar do pós-modernismo. Caracterizar 

a modernidade para, em seguida, analisar as possíveis rupturas com essas caracterizações, seja 

cultural, social, artística entre outras. Essa caracterização, porém, é problemática, visto que a 

modernidade é bastante complexa e, nos famosas palavras de Baudelaire, “é o transitório, o 

fugidio, o contingente; é uma metade da arte, sendo a outra o eterno e o imutável”. Em outras 

palavras, a modernidade é ambivalente. 

Além disso, ainda segundo Harvey, podemos encontrar várias modernidades, 

dependendo do lugar, da época e dos grupos de intelectuais em posse do título “moderno”. De 

uma forma geral e inicial, no entanto, é oportuno dizer que “Ser moderno é encontrar-se num 
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ambiente que promove aventura, poder, alegria, crescimento, transformação de si e do mundo 

– e, ao mesmo tempo, que ameaça destruir tudo que temos, tudo o que sabemos, tudo o que 

somos” (HARVEY, 1992, p. 21). A(s) ambivalência(s) da modernidade acompanha(m) o 

caminho da ruptura, uma ruptura constante que dificulta ainda mais sua classificação: como 

um movimento de eterna ruptura pode ser descrito?  “Tudo que é sólido se desmancha no ar” 

foi a resposta de Karl Marx. 

A ideia, na concepção mais contemporânea, tem sua origem no Iluminismo, no século 

XVIII.  Daí provém a cientificidade, o progresso tecnológico e sua adoração, a valorização da 

razão ou, melhor dizendo, Razão, celebração do domínio sobre a natureza e a concepção de 

emancipação humana da ignorância, miséria e religião.  

 

Na medida em que ele saudava a criatividade humana, a descoberta científica e a 

busca da excelência individual em nome do progresso humano, os pensadores 

iluministas acolheram o turbilhão da mudança e viram a transitoriedade, o fugidio e 

o fragmentário como condição necessária por meio do qual o projeto modernizador 

poderia ser realizado. Abundavam doutrinas de igualdade, liberdade, fé na 

inteligência humana (uma vez permitidos os benefícios da educação) e razão 

universal. (HARVEY, 1992, p. 23). 

 

Por outro lado, o século XX parece ter desmentido as promessas descritas e desta forma 

voltamos à questão já mencionada das variedades de modernidade. As guerras, o nazismo e 

fascismo provocaram alterações no projeto da modernidade. Em suma, há a “suspeita de que o 

projeto do Iluminismo estava fadado a voltar-se contra si mesmo e transformar a busca da 

emancipação humana num sistema de opressão universal em nome da libertação humana” 

(HARVEY, 1992, p. 23). Cabe aqui pensar –como causa, efeito ou ambos?- “a criação 

destrutiva” diante das catástrofes do século passado, isto é, uma condição que os modernistas 

tinham para renovar, que era destruindo o antigo, ainda que isso signifique chegar a extremos: 

revolução cultural chinesa; bombas atômicas no Japão; eugenia nazista etc.(Ainda que, faz-se 

oportuno expor, os objetivos finais dos exemplos dados tenham características próprias, 

singulares).  

Diante da complexidade da modernidade, no entanto, podemos encontrar algumas 

qualidades perenes. O “instantâneo” tem uma função na modernidade diante da criação 

destrutiva, que é o próprio ato de criar incessantemente, de destruir o velho e impor o novo e, 

assim, paradoxalmente, esse instantâneo é a busca do imutável na modernidade. “O artista 
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moderno bem-sucedido era alguém capaz de desvelar o universal e o eterno (...) a partir do 

efêmero” (HARVEY, 1992, p. 29). Como veremos, essa renovação instantânea a partir da 

destruição não é uma característica do MST nem de grande parte dos movimentos sociais 

contemporâneos. É, de fato, algo moderno.  

Ainda nesse sentido, o modernismo sofreu alterações em sua versão mais purista do 

iluminismo ao incorporar a luta de classes do socialismo, notadamente depois de 1848, com a 

publicação do Manifesto Comunista, por Engels e Marx. Era o reflexo das desesperanças na 

Revolução Francesa, no capitalismo, enfim, numa interpretação única, verdadeira e de caráter 

progressista da história. Também entra nesse aspecto mais dual do modernismo a obra de 

Sigmund Freud e o inconsciente ou, na pintura, o movimento cubista. “Em resumo, o 

modernismo assumiu um perspectivismo e um relativismo múltiplos como sua epistemologia, 

para revelar o que ainda considerava a verdadeira natureza de uma realidade subjacente 

unificada, mas complexa” (HARVEY, 1992, p. 37-38). 

Por fim, a modernidade, então, era a insaciável procura pelo novo que, no século XX, 

pode ser entendida como os desenvolvimentos tecnológicos, as máquinas, os novos produtos 

que progressivamente adentravam o cotidiano e, igualmente, atingindo cada vez maiores 

contingentes populacionais. Nesse sentido, ora a modernidade enfatiza o apreço pela 

velocidade, ora questiona a(s) utopia(s), ora, principalmente antes da Primeira Guerra, 

valoriza a máquina e a ordem, consequências da industrialização e sistemas totalitários. A 

procura pelo eterno e imutável através da renovação, da linguagem, do efeito instantâneo 

parece ser a grande questão da modernidade; consequentemente, o fim da primeira acarreta o 

término da segunda. 

O movimento de 1968 pode ser pensado como um dos marcos para o fim da 

modernidade, talvez o mais antigo e significativo. Mesmo sendo este um movimento de 

grandes e variadas (há quem diga indefinidas) expectativas, o que veio na sequencia foi 

justamente uma crise de paradigma, das chamadas metanarrativas, de qualquer forma de 

encontrar uma verdade, ainda que complexa, enfim, a crise da utopia, qualquer que seja ela.   

Nesse sentido, podemos apontar a queda do comunismo do Leste Europeu como um último 

acontecimento-símbolo nesse processo e a publicação de The end of  history and the last man, 

de Francis Fukuyama, seu marco teórico (ainda que este visse neste processo histórico uma 

volta da modernidade que fora interrompida). O MST nasce em um tempo contrário, de 

desmoronamento dessas utopias, mas, por outro lado, de resistência e de novas formas de luta 
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social. É um período de grande descrença em projetos transformadores da sociedade. Estamos 

falando da pós-modernidade. 

Contudo, há um problema prévio ao tratar dela, isto é, antes mesmo de iniciar alguma 

definição. Como observou Kumar, “Definições entram em choque com as próprias 

características de racionalidade e objetividade que os pós-modernistas se esforçam para 

negar”.(KUMAR, 1997, p. 142). Antes de prosseguir na problemática, tomemos o seguinte 

adágio de Jean Baudrillard: 

 

Aquele que finge uma doença pode simplesmente meter-se na cama e fazer crer 

que está doente. Aquele que simula uma doença determina em si próprio alguns 

dos respectivos sintomas. [...] O simulador está ou não doente, se produz 

verdadeiros sintomas? Objetivamente não se pode trata-lo nem como doente nem 

como não-doente. A psicologia e a medicina detêm-se aí sobre uma verdade que 

não pode ser encontrada. [...] Quanto à psicanálise, ela devolve o sintoma do 

domínio orgânico ao domínio inconsciente: este é de novo suposto ser verdadeiro 

[...]. Isto para salvar a todo custo o princípio de uma verdade e iludir a interrogação 

que a simulação coloca – ou seja, que a verdade, a referência, a causa objetiva 

deixaram de existir. (BAUDRILLARD, 1981, p. 09-10). 

 

O que se pode aferir disso? Inicialmente vemos uma progressão destruidora de sentido, 

que vai além de uma referência à realidade. Ela é uma fase posterior à ideologia, 

representação e dissimulação quaisquer, além de qualquer par signo-significante, pois é em si 

algo superador do par mentira-verdade. Essa parece ser uma característica corrente da pós-

modernidade: não é uma procura por sentido que resulta em fracasso, é uma procura bem 

sucedida por falta de sentido. Justamente por isso ocorrem tantos ataques à psicanálise, pois o 

inconsciente freudiano é, ainda que fragmentário, nebuloso e dissimulador, um ponto obscuro 

de realidade, uma chama de real e, consequentemente, como vimos, um aspecto moderno. 

Há, então, uma fetichização da falta de sentido, da atitude blasé e da intolerância com 

qualquer coisa que pareça a isso contrária. O conjunto dessas características – pós-

modernidade- pode ser percebido como resultado das crises dos ideais modernistas, sejam eles 

estéticos ou econômicos; poderíamos destacar a ampliação de mercado em uma sociedade na 

qual, em tese, todos podem comprar qualquer coisa, sem quaisquer limitações de gênero, 

classe, etnia ou sexualidade; também é possível perceber a pós-modernidade como uma 

reação ao movimento anterior, a modernidade, como ocorre comumente com os movimentos, 

por exemplo, literário e arquitetônico. 
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Esse real destituído também foi o Homem destituído, sem uma utopia, sem razão e até 

sem as multiplicidades modernas (as multiplicidades do homem passam a ser sobrepostas 

caoticamente, sem nada que as separe ou as explique). Parece central na avaliação de David 

Harvey sobre a pós-modernidade a dissolução das fronteiras entre diferentes instâncias. Isso 

fica bem claro na arquitetura; em vez de grandes projetos urbanos com zonas específicas, uma 

cidade pluralista, com preocupações pequenas e diversas, sem colocá-las em ordem, sem algo 

que lembre uma cidade ou uma máquina, tal qual ocorria na modernidade. Claro que o mesmo 

pensamento se estende a outras categorias, observadas pelo próprio Harvey, ao se lembrar de 

Foucault e Lyotard: 

 

A “atomização social em redes flexíveis de jogos de linguagem” sugere que 

cada um pode recorrer a um conjunto bem distinto de códigos, a depender da 

situação em que se encontrar (em casa, no trabalho, na igreja, na rua ou no 

bar, no enterro etc). [...] Os reinos do direito, da ciência e do governo 

burocrático, do controle militar e político, da política eleitoral e do poder 

corporativo circunscrevem o que pode ser dito e como pode ser dito de 

maneiras importantes. Mas os “limites que a instituição impõe a potenciais 

„movimentos‟ de linguagem nunca são estabelecidos de uma vez por todas”, 

sendo “eles mesmos as balizas e resultados provisórios de estratégias de 

linguagem dentro e fora da instituição”. [...] Se “há muitos diferentes jogos 

de linguagem – uma heterogeneidade de elementos”, também temos de 

reconhecer que eles só podem “dar origem a instituições em pedaços – 

determinismos locais”.(HARVEY, 1992, p. 51). 

 

O que ocorre é que essas sobreposições de diferentes instâncias param por elas mesmas, 

elas são em si a própria pós-modernidade e não um problema a ela (ou por ela) apresentado. 

Daí resulta uma relação estreita com a famosa “falta de sentido” da pós-modernidade, pois 

esta desenvolveu meios culturais e econômicos de convivência com essa problemática 

destruidora de sentido. Tais meios culturais e econômicos são grandes barreiras ao 

desenvolvimento da práxis do MST que parte dos pressupostos diametralmente opostos, 

notadamente a existência da exploração e desigualdades inerentes ao capitalismo como uma 

verdade além dos discursos e identidades. 

No entanto, é oportuno lembrar que teóricos já encararam isso como um problema e, 

mais ainda, como um problema solúvel. É o caso de Slavoy Zizek ao perceber que as 

diferentes instâncias não são sobrepostas caoticamente, sem qualquer fio de razão; elas são 

deslocamentos, aspectos diferentes da verdade produzidos pelo próprio movimento perceptivo 
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de diferentes instâncias ao se contraporem, pela paralaxe. David Harvey enumera quatro 

pontos para o materialismo histórico enfrentar a problemática contemporânea ou pós-

moderna
11

. Dentre elas está a busca por um “acordo com as verdades históricas e geográficas 

que caracterizam o capitalismo” e não simplesmente a tentativa de verdade total. Karel Kosik, 

em seu clássico Dialética do Concreto, nos fala que entre os fenômenos e a realidade deve 

haver uma relação dialética, sem predomínio ou desprezo de nenhuma dessas partes: a 

realidade existe e se manifesta, em parte, nos fenômenos. É preciso entender a verdade não 

como verdade absoluta, mas verdade parcial, já que o conhecimento é acumulativo e dentro 

de um processo infinito, como observou Adam Schaff (SCHAFF, 1991). Dentro do próprio 

MST Ademar Bogo escreveu Identidade e luta de classes, no qual reafirma a validade destas 

diante da problemática do conceito de identidade. Este ainda vê a reforma agrária como um 

processo central na construção de uma nova e melhor sociedade. 

Assim, se a chamada pós-modernidade possui limites significativos, em parte porque 

nela continua o mesmo modo de produção – o capitalismo, então as condições materiais, 

culturais e políticas tem certa continuidade com a modernidade. Os problemas da 

modernidade não foram resolvidos, logo, se perpetuaram na contemporaneidade, ainda que 

esta tenha suas peculiaridades, como já foi exposto. Assim, o MST, por um lado nega essa 

mentalidade blasé pelo seu referencial teórico e sua utopia, mas por outro foi formado nesse 

tempo e tem por isso diferentes características se comparado com os clássicos partidos 

socialistas e comunistas. A questão da tomada de poder do Estado e a reorganização de toda 

sociedade centralizada no Partido, e este centralizado no Secretário-Geral, não faz parte do 

MST como nos PC de todo mundo, ou, em outras palavras, como já exposto, era a lógica 

moderna da “criação destrutiva”, típica da Revolução, da tomada de poder por via das armas,  

da transformação total e imediata da sociedade. O MST já não é mais um fruto completo 

desse tempo, pois o nega, ainda que o mantenha em outros pontos. 

O espaço, que não possui apenas características físicas
12

, mas sim aspectos econômicos, 

sociais e culturais, então, tem feitios modernos ou anteriores à modernidade, justamente por 

                                                           
11

As demais são: tratamento da diferença como parte da própria dialética da análise do social; a ordem 

simbólica dos discursos e imagens não deve ser menosprezada; atentar para a importância da experiência 

do tempo e do espaço. (HARVEY, 1992, p. 320-321). 
12 Para justificar essa qualidade do espaço além de sua estrutura física, material podemos dizer que  a 

experiência corporal altera o espaço. Ao deitar temos uma sensação de desistência que não 

experimentamos levantados, por exemplo. O espaço se constrói a partir de diversas racionalidades e 

visões de mundo. (TUAN, 1983). A vivência cotidiana também transforma o espaço, dando-lhe novos 

significados (CERTEAU, 2008). 

 



39 
 

que esses aspectos são estruturas do capitalismo e não desenvolvidos durante o corte temporal 

aqui adotado, a pós-modernidade, a contemporaneidade ou, finalmente, o último quartel do 

século XX. Isso não quer dizer que outros aspectos, valorizados por outras bibliografias, 

inclusive de ordem econômica, não emergiram, apenas que eles não serão privilegiados nessa 

pesquisa. Ainda há, portanto, muito de modernidade no espaço mundial contemporâneo, 

assim como muito do projeto de MST também é moderno, pois a realidade está em 

permanente transformação, e não eliminação total de si mesma: o novo se faz do velho, com 

estruturas do velho, em processo permanente, ainda que não linear. 

A consideração primeira sobre o espaço dentro do capitalismo especificamente é seu 

caráter mundial. O espaço da produção de capital se alarga em todos os continentes, não 

necessariamente em um processo de “norte-americanização”, ainda que ela seja forte, mas a 

chamada globalização tem caráter múltiplo, como observou Stuart Hall ao descrever que nos 

Estados Unidos, no centro de Nova Iorque, podemos encontrar uma variedade de restaurantes 

tailandeses, indianos, chineses etc. (HALL, 2006.) Nas palavras de István Mészaros, “o sistema 

do capital é um modo de controle sociometabólico incontrolavelmente voltado para a 

expansão” (MÉSZAROS, 2002, p. 131). O capital se alarga no espaço e amplia suas zonas de 

domínio, sempre em sentido de uniformizar pelo mercado, ainda que as diferenças estejam à 

vista. São diferenças do mesmo, identidades diferentes que compõe um grande mercado. 

Disso decorre a necessidade do MST de ir além das identidades para uma transformação 

significativa no espaço do capital. 

O alargamento desse espaço ao mundo se deve ao acúmulo de capital, característica 

intrínseca ao próprio modo de produção. Ao produzir, os capitalistas se deparam com a 

necessidade, em parte até pela própria concorrência, de aumentar a fabricação, crescer os 

lucros (inclusive em virtude da redução/desvalorização dos salários) e assim desembocar na 

acumulação de capital. O constante desenvolvimento da tecnologia colabora para isso ao 

desregular a produção (geralmente tornando-a mais rápida) e promover desemprego 

estrutural, inclusive no campo. 

Esse capital acumulado não fica parado. Ele retorna à produção, vira investimentos 

ou crédito em outros países, geralmente aqueles que consomem o excedente da produção dos 

próprios investidores. É o que David Harvey chamou de “ajuste espacial” (HARVEY, 2005, 

p. 99-126), que nada mais é do que o deslocamento da mão-de-obra para locais em que ela 

não é (ainda) excedente, e o investimento de capital e ampliação do mercado a outros países. 
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Como esse “ajuste espacial” é limitado pela restrição do próprio território físico, se 

desenvolvem crises daí decorrentes logo depois de uma expansão, geralmente cíclicas. Nesse 

sentido o chamado “milagre econômico” nos anos de chumbo do regime militar pode ser 

entendido nessa lógica. O capital externo foi acumulado pelo mercado do petróleo, este entrou 

na retração cíclica e disto decorreu a crise dos anos 1980, como veremos melhor no próximo 

capítulo. 

Esse processo de ajuste espacial foi também interno. O Estado brasileiro investiu 

pesadamente na década de 1970 nos projetos de colonização (como também veremos mais 

detalhadamente no próximo capítulo) em virtude das massas de trabalhadores não absorvidas 

pelo mercado. Elas foram enviadas para as regiões onde demandavam mão-de-obra, como a 

Amazônia, onde o governo construía várias obras. Este ajuste de mercado regularizado pelo 

Estado não resolveu o problema interno que resultou em reivindicações progressivamente 

mais organizadas até a criação do MST, no tocante a questão agrária.  

Qualquer outra lógica fora desse tipo de produção de espaço, embasada na igualdade 

social, está fora da própria lógica capitalista, e, portanto, constitui uma utopia. Como 

conceituação inicial poderíamos tratar da utopia como sinônimo da irrealizabilidade de 

determinados projetos para a sociedade. Para Teixeira Coelho, grosso modo, encontramos 

quatro tipos de utopia. O primeiro tipo (e mais antigo) é o dominado pelo fanatismo religioso, 

pela mentalidade do messianismo, como no caso de Antonio Conselheiro e a comunidade de 

Canudos. No segundo tipo encontramos um objetivo mais formal calcado nas ideias liberal-

humanitárias visando uma regulação das relações humanas materiais sem o sentido de 

revolução, como no caso de A Utopia, de Thomas More. O terceiro tipo constitui a 

empolgação do momento em que se formula a utopia, o projeto que acaba de ser implantado, 

com sucesso, em uma sociedade, tal como o Leviathan, de Thomas Hobbes. 

O quarto tipo, e que mais interessa para os objetivos deste trabalho, é o ideal 

socialista que influenciou significativamente o MST. Nesse tipo entra a ideia de revolução. Os 

primeiros famosos utopistas que exemplificam essa tendência são Robert Owen e Saint-

Simon, entusiastas da industrialização e de uma nova e radical sociedade que permitisse essa 

industrialização de transformar, humanizar e melhorar a vida das pessoas. Há outras variações 

desse tipo, como a de Charles Fourier, com maior ênfase na agricultura a despeito da 

indústria. Pierre Proudhon desnaturaliza a divisão social entre pobres e ricos e esperava uma 

conciliação amistosa entre as classes. Este último antecipa algumas características do 
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marxismo, tais como abolição da propriedade privada, controle do Estado pelos trabalhadores 

e educação ampla e pública. 

Apesar de Marx e Engels terem negado veementemente o termo utopia e o relegado 

aos projetos mencionados anteriormente, até como uma forma de subestimá-los e colocar o 

próprio projeto como mais realizável, o marxismo constitui uma utopia, ainda que diferente 

das anteriores pelo componente da ação política dentro da luta de classes. Para Marx, essas 

utopias poderiam desviar as transformações estruturais da sociedade ao querer criar atalhos, 

condições ideais a partir da simples vontade, emigração para formar comunidades etc. Aqui 

também entra o caráter da impossibilidade da utopia diante das condições, o que para Marx 

tratava-se de um processo histórico calcado na luta de classes. 

Essa impossibilidade, no entanto, não se dá através um artifício de verificação ou 

análises destas proposições de mudança, e sim, ideologicamente construída. A utopia, no 

século XX, se harmoniza com o marxismo. Segundo Herbert Marcuse, não se deve considerar 

a impossibilidade na utopia simplesmente porque os “portadores sociais da transformação” 

não estão visíveis; eles são parte dos elementos de mudança e surgem junto com ela no 

mesmo processo. Ainda no sentido de analisar quem costuma desqualificar a utopia, Marcuse 

cita a falta de exemplos similares na história, mas isso só poderia ser feito, obviamente, a 

posteriori. O MST não só tem uma utopia, mas o próprio movimento é, em si, parte da utopia 

e de sua construção que é um processo. Em resumo, “Hebert Marcuse, retomando a 

observação de Freud segundo a qual o amor é a mola da civilização, irá falar numa dimensão 

estético-erótica indispensável à existência humana e que deve caracterizar por excelência todo 

projeto utópico” (COELHO NETO, 1985, p. 93). Era uma alteração significativa na ideia de 

utopia que ocorria nos anos 1960 e que atingirá o MST. Não é à toa que o MST desenvolve 

uma mística própria, canções que mencionam natureza e solidariedade, incorporação de 

crianças, caminhadas e outros fatores não convencionais até então. O ideólogo e teórico do 

MST Ademar Bogo explica a utopia da seguinte forma: 

 

A imaginação pode estar ligada à produção de objetos, à busca de melhorias 

sociais ou à construção de uma sociedade socialista. Assim como 

desperdiçamos parte da imaginação ao fazer o objeto, desperdiçamos parte 

da imaginação ao projetarmos lugares, sistemas sociais, formas 

organizativas, relações afetivas etc. A parte não realizada, por excesso de 

pretensão ou por imprudência da imaginação, é a sensação que fica do “não 

lugar” que nunca alcançaremos, porém, não desistimos de tentar. É a utopia. 

(BOGO, 2010, p. 213). 
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O “não lugar” indicado pelo autor corresponde ao objetivo a ser alcançado, objetivo 

esse que nunca chega, pois sempre se descobre no fazer outros objetivos, aperfeiçoamentos, 

vontades diversas. O “não lugar” aqui reflete o desejo que motiva as pessoas a seguirem, 

mesmo distante, e faz, por isso mesmo, o caminhar dos próximos passos, individualmente ou 

socialmente. 

Em que consiste então a nova utopia desejada para constituição de uma nova e 

melhor sociedade? A reposta de Marcuse enfatiza a substituição da perspectiva quantitativa 

para a qualitativa. As necessidades de liberdade não podem ficar como mera conseqüência 

das necessidades mais identificadas como biológicas, ou seja, a alienação do trabalho tem de 

ser combatida simultaneamente com a desigualdade social; caso contrário, nas palavras do 

próprio Marcuse, “podemos esperar tão-somente uma reconversão das novas potencialidades 

técnicas em potencialidades repressivas” (MARCUSE, 1967, p. 19). 

Nesta perspectiva, não basta ao MST, portanto, adquirir terra se esta continuar 

integrada ao capital, pois o trabalho continuará alienado. A crítica ao trabalho alienado não 

pode ser separada da luta pela terra, em etapas, pois isso pode abrir espaço para 

reapropriações dessas reivindicações em devires repressivos, em burocracia estatal, em 

discurso demagógico, enfim, em formas diversas de controle e domesticação dos 

trabalhadores sem terra. Na ideologia dominante há espaço (principalmente) para a 

marginalização do movimento, mas também para, em sentido aparentemente contrário, uma 

regularização da luta, um discurso de “tolerância”, de “direitos humanos” que cobre a real 

intenção de delimitar as ações do MST em nome da “paz”. 

Podemos visualizar a fragmentação da utopia nos anos 1980 de forma clara. Na 

década de 1970 todo seu desenvolvimento, mas como um marco de surgimento, não seria 

absurdo localizá-lo ainda nos anos 1960, nas famosas manifestações em Paris, em maio de 

1968, o famoso “Maio de 68”. Na verdade, o marco seria o fim da manifestações, porque elas 

em si representaram o último sinal, porém o mais vigoroso, da utopia moderna. A utopia do 

MST é simultaneamente herança e superação do maio de 68. 

O que veio em seguida foi a extrema fragmentação das utopias, seu descrédito e, 

consequentemente, descrédito do próprio Maio de 68 enquanto projeto político consistente, 

legítimo e, até mesmo, útil. A partir de então os movimentos se subdividiram. Nesse sentido 

cabe aqui lembrarmos o que Norberto Bobbio escreveu sobre o movimento na década de 

1980: “Saber porque esta ruptura produziu apenas uma série de convulsões e não uma 
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transformação do sistema (tendo provavelmente contribuído para sua piora) é um problema 

impossível de ser discutido nesse momento.” (BOBBIO, 2000, p. 82).  Para o autor, Maio de 

68 foi uma desestabilização da democracia, sem muitos propósitos seguros. 

Maio de 68 constituiu um período de aceleração da transformação na história. Este 

processo é incessante, não contínuo e sempre inacabado, pois a totalização da realidade é 

infinita, sempre processos quantitativos estão virando qualitativos e novas contradições se 

(trans)formando. Aqui entramos, por fim, no conceito de dialética, da qual se extrai a regra 

fundamental da transformação como agente basilar na história.  

Essa regra – a dialética – é o conceito mais antigo e controverso do marxismo, por 

isso é interessante olhar para sua historicidade. A ideia de ter a transformação como agente 

principal da vida remete à Grécia antiga, mas qual seria seu fundador é motivo de 

controvérsia. Como maior expoente desse primeiro período, no entanto, o nome de Heráclito é 

mais consensual. Seu sentido inicial se alterou, numa espécie de metalinguagem teórica, ou 

seja, a dialética, que pressupõe a transformação de tudo que existe, se transformou. Observou 

Leandro Konder que 

 

Dialética era, na Grécia antiga, a arte do diálogo. Aos poucos, passou a ser a 

arte de, no diálogo, demonstrar uma tese por meio de uma argumentação 

capaz de definir e distinguir claramente os conceitos envolvidos na 

discussão. (...) Na acepção moderna, entretanto, dialética significa outra 

coisa: é o modo de pensarmos as contradições da realidade, o modo de 

compreendermos a realidade como essencialmente contraditória e em 

permanente transformação. (KONDER, 1981, p. 7-8). 

 

Desde então a dialética tem sua historicidade, tem características próprias de cada 

contexto, pois, como bem disse (repetidas vezes) Gilles Deleuze, “a filosofia é arte de criar 

conceitos para pensar os problemas que surgem”. A Revolução Francesa e as rápidas 

transformações sociais fizeram a dialética, bastante abstrata até o Iluminismo, considerar os 

aspectos políticos, outrora relegados a uma minoria aristocrática que formavam a própria 

classe política favorecida. Seguimos com Konder a respeito disso: “Essa situação se refletiu 

na filosofia. (...) Kant percebeu que a consciência humana não se limita a registrar 

passivamente expressões provenientes do mundo exterior, que ela é sempre consciência de um 

ser que interfere ativamente na realidade” (KONDER, 1981, p. 21). 
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Assim, para Immanuel Kant, segundo Leandro Konder, a filosofia até então não tinha 

se dado conta do principal problema - a reflexão do que é o conhecimento – por ter se 

dedicado exclusivamente a um problema que deveria ser posterior, o da interpretação da 

realidade. Ou seja, não há como interpretar a realidade sem refletir os processos da própria 

razão humana ao fazer isso, o que o filósofo alemão chamava de “razão pura”, uma razão 

anterior à experiência. Nessa razão existiriam contradições a serem investigadas. 

O próximo “capítulo” da dialética se dá com Friedrich Hegel. Para ele, anterior ao 

próprio conhecimento vem a questão do ser, pois a contradição não ocorre apenas na 

formulação do pensamento, mas em todas as dimensões da realidade. Como Kant, Hegel via o 

homem como ativo diante da natureza, afinal o filósofo presenciou a Revolução Francesa. 

Ele, no entanto, percebia que havia determinantes materiais, a realidade objetiva, que ditava o 

ritmo, pois também viu, anos depois, os rumos menos otimistas da Revolução Francesa, como 

o chamado “Período do Terror”, famoso pelas cabeças guilhotinadas.  

Essa transformação que o homem opera na natureza ocorre através do trabalho. 

“Hegel percebe que o trabalho é a mola que impulsiona o desenvolvimento humano; é no 

trabalho que o homem se produz a si mesmo” (KONDER, 1981, p. 23-24). Desse pressuposto 

Hegel parte para teorizar sobre a dialética, sobre como o homem modifica a realidade, como a 

nega, ou, nos termos do próprio autor, como acontece a superação dialética. Suspensão aqui 

encerra três sentidos: 

 

Hegel usou a palavra alemã aufheben, um verbo que significa suspender. (...) 

O primeiro sentido é o de negar, anular, cancelar. (...) O segundo sentido é o 

de erguer alguma coisa e mantê-la erguida para protegê-la. (...) E o terceiro 

sentido é o de elevar a qualidade (...) Para ele, a superação dialética é 

simultaneamente a negação de uma determinada realidade, a conservação de 

algo essencial que existe nessa realidade negada e a elevação dela a um nível 

superior. (KONDER, 1981, p. 26). 

 

Nas palavras do próprio Hegel: “A posição e a atividade nossa e de cada época é 

apossar-se do conhecimento que existe e nele se formar, cultivá-lo ainda mais e elevá-lo a um 

ponto mais alto.” (HEGEL, 2005, p. 16). Aqui a dialética assume mais aproximadamente os 

traços do conceito usado neste trabalho. No entanto, ainda falta a característica de ser 

materialista adquirida posteriormente. Como podemos observar, é o “conhecimento” que o 

filósofo trata como motor da dialética e da própria história, ou, em outras palavras, o 
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“trabalho intelectual” por excelência. Assim, a dialética hegeliana é idealista e espiritualista, 

tendo em vista a universalidade e o imutável (identificados com Deus) em detrimento das 

mudanças: “É possível enumerar igualmente como particulares os objetos da filosofia; são 

Deus, o mundo, o espírito, a alma, o homem. Mas, em rigor, o objeto da filosofia é somente 

Deus, ou a sua meta é conhecer Deus” (HEGEL, 2005, p. 68-69). 

É nesse ponto, do “conhecimento” ou “trabalho intelectual” como agente 

transformador, como aquilo que nega e eleva a sociedade a outro patamar, que Karl Marx 

modifica o sentido de dialética de Hegel, passando a considerar o trabalho manual. Para Marx 

o homem reproduz a si mesmo através do trabalho, modificando também a natureza. A partir 

do trabalho e de sua exploração, a sociedade produz as classes sociais, a divisão do trabalho, a 

propriedade privada, enfim, o latifúndio. Nessa divisão, que fragmenta o trabalho, gera a 

alienação do trabalhador, porta de entrada para maior absorção da ideologia dominante em 

várias camadas sociais, como já abordado. Os conflitos resultantes das diversas diferenças 

entre as classes, a que se apropria do trabalho e a que o vende, passam a ser o motor da 

contradição da dialética, portanto, da própria história, segundo Karl Marx. Como um exemplo 

de contradição dialética dentro do materialismo, tomemos então Eduardo Galeano em As 

veias abertas da América Latina: “a história do subdesenvolvimento da América Latina 

integra, como já se disse, a história do desenvolvimento do capitalismo mundial. Nossa 

derrota esteve sempre implícita na vitória alheia, nossa riqueza sempre gerou nossa pobreza 

(...)” (GALEANO, 2000, p. 14). O latifúndio fez surgir o MST que tenta extingui-lo. 

Assim, os conflitos entre as classes, rompedor da alienação do trabalho, é a instância 

de análise deste trabalho. Mesmo considerando, por vezes, alguma liderança ou processos 

específicos de assentamentos, é na classe o nível de totalização que abordamos. Ou seja, 

pensar dialeticamente é sempre pensar na totalidade, na análise totalizante.
13

 No entanto, é 

bom salientar: “A visão de conjunto – ressalva-se – é sempre provisória e nunca pode 

pretender esgotar a realidade a que ela se refere. A realidade é sempre mais rica do que o 

conhecimento que a gente tem dela.” (KONDER, 1981, p. 37). 

Há, cabe ainda explicar, diferentes níveis de totalidade, o que torna o conceito 

bastante complexo, pois a variação da totalidade ocorre de acordo com o objeto estudado. 

                                                           
13

 Há um termo político muito pejorativo e bem conhecido nas ciências humanas: totalitarismo, com o 

respectivo adjetivo totalitário. Apesar desses termos, assim como o termo totalizante, ter como base, 

radical, a palavra total, seus sentidos são bem diferentes. Totalitário se refere a regimes políticos de 

exceção, de Estado autoritário. Daí, desse sentido, também provém o pensamento, postura, partido etc 

totalitários. Totalizante se refere a um pensamento/teoria não limitados ou fragmentados, que, como 

manda a tradição hegeliana, não deixe de considerar o todo. 
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Aqui analisaremos a questão agrária e sua superação enquanto questão nacional, ou seja, se 

trata de pensar dentro da abrangência do território nacional, na abrangência das classes 

agrárias trabalhadora e dominante; nesta totalidade estão inseridos os assentamentos, 

lideranças, governos militares e civis pós-ditadura, proprietários etc. A totalidade em questão, 

por sua vez, está inserida no modo de produção, no espaço mundial etc. Seguindo com 

Konder, 

 

Há totalidades mais abrangentes e totalidades menos abrangentes: as menos 

abrangentes, é claro, fazem parte das outras. (...) Para trabalhar 

dialeticamente com o conceito de totalidade, é muito importante sabermos 

qual é o nível de totalização exigido pelo conjunto de problemas com que 

estamos nos defrontando. (KONDER, 1981, p. 38-39).  

 

A totalidade, porém, não é uma sobreposição do todo às partes, nem, muito menos, 

uma oposição de duas estruturas contrárias, dois modos diferentes de análise. A totalidade é 

constituída pelas partes e nessas adquire sentido, sendo, portanto, por si mesmo, um vazio 

abstrato. As partes formam especificidades e contradições no seio da totalidade e é preciso 

investigá-las por si próprias inicialmente e depois buscar seus significados enquanto 

componente do todo. Enquanto um assentamento tem modos de vida específicos, pode 

desenvolver essa ou aquela forma de subsistência, ocupar uma terra pacificamente ou não, ter 

problemas com segurança ou produção, ser um “assentamento modelo” ou se fragmentar em 

grupos menores desordenados. Pode-se investigar esse assentamento e pensar sua estrutura de 

funcionamento e até propor soluções específicas para seus problemas, mas este continuará 

fazendo parte, juntamente com outros assentamentos, da questão agrária brasileira e da 

resistência camponesa ao processo de exclusão. Ou mesmo a seleção de um fator geral do 

movimento - como a pesquisa da Direção Central, da ideia de democracia do movimento ou, 

como é o caso deste trabalho, da pesquisa sobre a questão agrária enquanto um problema 

nacional após o MST – deve ser apreendida enquanto parte de uma totalidade, do espaço 

capitalista mundial e nesse encontra (outros) sentido(s). 

Assim, a totalidade se faz necessária para não esbarrarmos na aparência do processo 

social investigado. Isso que dizer que a realidade não se apresenta de forma imediata a nós, 

mas precisa ser, ao contrário, mediada, pois o conceito da coisa não deve ser confundida com 

sua representação (são duas dimensões do conhecimento sobre a realidade, em nenhum caso a 

realidade sensível em si). A aparência das coisas (naturalizadas) recebe para o tcheco Karel 
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Kosik o nome de pseudoconcreticidade
14

, que é “o complexo dos fenômenos que povoam o 

ambiente cotidiano e a atmosfera comum da vida humana, que, com sua regularidade, 

imediatismo e evidência, penetram a consciência dos indivíduos agentes, assumindo um 

aspecto independente e natural [...]” (KOSIK, 2010, p. 15).  

A dialética é uma forma de desconstruir a pseudoconcreticidade através do 

conhecimento totalizante, das mediações que separam fenômeno e essência. Ambos formam 

duas dimensões necessárias ao conhecimento quando postas em relação dialética. A dialética 

da totalidade não pode se limitar a um dualismo simplista, pois “significa que não só as partes 

se encontram em relação de interna interação e conexão entre si e com o todo, mas também 

que o todo não pode ser petrificado na abstração situada por cima das partes, visto que o todo 

se cria a si mesmo na interação das partes.” (KOSIK, 2010, p. 50).  

Assim, os “fenômenos” do MST, tais como ocupações, marchas, protestos ou 

mística, não devem ser entendidos como explicadores por si só do Movimento, mas, por outro 

lado, não devem ser desprezados por serem “realidade sensível que engana”. Há uma relação 

dialética, então, entre essas duas instâncias, e o MST deve assim ser entendido, na relação dos 

seus fenômenos com conceitos, do visível e invisível.  Nesse sentido dialético é preciso 

entender a questão nacional aqui desenvolvida, bem como as noções basilares do MST, tais 

como democracia. Cabe analisar quais foram as condições em que o MST emergiu e, por 

outro lado, perceber o próprio MST como um criador de novas condições aos movimentos 

sociais. A historicidade é o lugar onde se aplica conceitos, onde estes saem do mundo abstrato 

e encarnam no mundo concreto, que formam, inclusive, uma unidade de contrários. O MST 

está contido na questão agrária dos anos 1970/80, esta faz parte da Ditadura Militar que, por 

sua vez, forma uma parte do capitalismo mundial, do projeto expansionista dos EUA
15

. É 

preciso percorrer esta totalidade, passando pelas partes, percebendo suas relações e 

especificidades, estabelecendo mediações para a correta aplicação do método dialético sobre o 

MST. Cada parte deve ter relação com o todo e o todo se faz concreto pela soma das partes. A 

parte cumpre um papel em relação ao todo que isolada não pode ser percebida nesse sentido. 

A reforma agrária é parte dentro de um sistema de produção: é um conjunto de reivindicações 

dos movimentos sociais agrários; é um empecilho ao agronegócio e a manutenção do 

                                                           
14

  A pseudoconcreticidade também pode ser pensada enquanto ideologia, forma de naturalização, por 

exemplo, das relações sociais. Na ideologia também se separa as ideias do modo de produção, da sua 

condição material. 
15

 Poderíamos prosseguir até a história da humanidade, até tentar formular uma filosofia da história, mas, 

para os objetivos deste trabalho, a totalização máxima será o modo de produção capitalista mundial na 

segunda metade do século XX (essa maior totalização enquanto filosofia da história é bastante criticada 

atualmente, inclusive por marxistas). Parte da complexidade e dificuldade do uso da dialética consiste 

justamente em encontrar a melhor totalização e as mediações adequadas para cada objeto. 
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latifúndio no país.  Ao analisarmos a partir de mediações a reforma agrária e o MST 

encontramos outros sentidos que isolados continuariam encobertos. Por outro lado, ao 

fazermos essas mediações, o todo, seja o capitalismo, a ditadura militar ou o próprio MST 

dependendo do referencial, vai adquirindo sentido concreto e deixando de ser apenas 

abstração. Esse é o objetivo do próximo capítulo. 
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III – O MST E A CONSTRUÇÃO DE UMA DEMOCRACIA NACIONAL 

 

“O MST não surgiu só da vontade do camponês.” 

João Pedro Stédile 

A ditadura e seu arrefecimento 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra surgiu, oficialmente, em 1984, mas 

estava se estruturando desde o final dos anos 1970. A partir daí se desenvolveu uma gama de 

pontos que alterou os movimentos sociais, a questão agrária e a teoria política referente às 

transformações nas quais passavam ou deveriam passar o Brasil e o mundo. Dentre estas 

questões está o problema da democracia, de como esta sustentaria ou recriaria o socialismo 

por parte dos movimentos de esquerda, ou, para a direita no poder, de como ela seria um 

caminho seguro para a desmilitarização do governo sem quaisquer desvios para a esquerda. 

Esse capítulo procura refletir sobre como estas novas circunstâncias se relacionam com o 

MST, ora o definindo, ora sendo por este movimento influenciadas. 

No Brasil, toda essa periodização identificada como pós-modernidade, como vimos no 

capítulo anterior, ou seu início, se deu durante um regime autoritário, compreendido entre 

1964 e 1985, a conhecida Ditadura Militar. Antes é importante observar que estes vinte e um 

anos não constituíram uma unidade, um período uniforme. Poderíamos falar de “várias 

ditaduras de 64”, mas à guisa de sistematização, o regime será tripartido (como normalmente 

os autores fazem): 

Do AI ao AI-5 (1964-1968). Passado o surto inicial de repressão às lideranças civis 

e militares identificadas com o governo deposto, e a feroz perseguição aos 

sindicalistas urbanos e rurais, os dois primeiros presidentes militares concederam 

razoável liberdade de movimento às oposições. O segmento aqui selecionado 

[jovens politicamente ativos de classe média] criou um círculo denso e ativo, que 

incluía a atuação na imprensa, na área cultural, especialmente em teatro e música, 

nas escolas e universidades. [...] 

Do AI-5 ao início da abertura (1969-74). Esses foram os anos lacerantes da 

ditadura, com o fechamento temporário do Congresso, a segunda onda de cassação 

de mandatos e suspensão de direitos políticos, o estabelecimento da censura à 

impressa e às produções culturais, demissões nas universidades, a exacerbação da 

violência repressiva contra os grupos oposicionistas, armados ou desarmados. [...] 

A longa transição rumo ao governo civil (1975-84). Esse período, que começa com 

a posse do general Ernesto Geisel na presidência, guarda alguma semelhança com 
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o primeiro, o de 1964 a 1968, do ponto de vista do espaço aberto às oposições: seus 

limites ora se ampliam ora se retraem; de novo não há parâmetros definidos para o 

que é tolerado ou interditado. (WEIS, ALMEIDA,2002, p.332-333) 

 

Essa esquematização não deve ser considerada em absoluto, visto que, por exemplo, a 

violenta repressão policial fez episódios durante todos os anos do regime. No entanto, para os 

objetivos deste trabalho, cabe a análise a partir de meados da década de 1970, no Governo do 

general Ernesto Geisel, quando ocorrem as primeiras mobilizações e organizações que 

resultariam, anos mais tarde, no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Também 

porque nesse mesmo corte temporal tratamos, no primeiro capítulo, das crises mundiais na 

economia, política e na teoria, precisamente nas chamadas metanarrativas e, em especial, no 

marxismo. 

Para o geógrafo Bernardo Mançano Fernandes, reconhecido estudioso do MST, o 

período do regime militar, em sua essência, alterou profundamente a questão agrária, 

concentrando ainda mais terras, reprimindo os movimentos sociais e financiando o 

agronegócio: 

 

Durante as duas décadas em que os governos militares estiveram no poder, 

garantiram a apropriação, por grandes grupos empresariais, de imensas áreas 

de terras e também o aumento do número e da extensão dos latifúndios. 

Financiaram as mudanças na base técnica de produção, com base nos 

incentivos criados e do crédito subsidiado pela política agrícola. 

Proporcionaram assim a modernização da agricultura e a territorialização do 

capital no campo. Do outro lado, reprimiram toda e qualquer luta de 

resistência a sua política. (FERNANDES, 1999, p. 39).  

 

Já especificamente no final da década de 1970 esse regime dava sinais claros de um 

desgaste final, ou, para evitar anacronismos, de uma crise que colocava em dúvida sua 

continuidade.  O fim da guerrilha na primeira metade dessa década foi, talvez, a última vitória 

do Regime, mas que, por outro lado, caminhava no sentido de um arrefecimento na repressão, 

justamente por não ter mais aqueles grupos armados que o combateram, por exemplo, no 

Araguaia. Não é por acaso que o Brasil não assina como participante ativo o tratado da 
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operação Condor
16

: já não havia resistência significativa (pelo menos armada). A segunda 

metade da década foi seu desgaste político e econômico. A anistia de 1979 é um exemplo 

claro de que a ditadura não tinha a força política de antes.  

Elio Gaspari, resume o período da seguinte forma: 

Geisel ia para o segundo ano de sua presidência com um acervo indecifrado 

de mudanças. Enterrara o triunfalismo do Milagre Econômico e aceitara uma 

derrota eleitoral sem precedentes na história republicana. Ao lado disso, no 

porão torturava-se e matava-se. Em 1974 foram assassinadas cerca de 

cinquenta pessoas, a maioria nas matas e nos cárceres militares do Araguaia. 

Nas cidades, o aparelho de repressão da ditadura exterminava o que sobrava 

da militância armada e avançava sobre o Partido Comunista. (...) Algo havia 

mudado na vida política do país, mas em janeiro de 1975 era difícil saber o 

que as mudanças significavam para o futuro. (GASPARI, 2004, p.22)   

 

O futuro em questão caminhou, em linhas gerais, para a democracia, bancarrota do 

regime militar, aprofundamento da crise econômica e a fragmentação e certa despolitização 

do movimento estudantil no sentido da organização partidária e dos projetos pós-ditadura, 

notadamente o socialismo. A censura arrefeceu e jornais como o Estadão passaram a ter mais 

liberdade, embora notícias sobre prisões, torturas e mortes continuassem vetadas pelos 

censores. 

Foi um processo de transformação do combate da ditadura à oposição. No lugar de 

perseguições truculentas e torturas, a via institucional era agora a mais usada, inclusive pela 

oposição. Se o Estadão estava “se entendendo mais” com a ditadura, também o era com os 

comunistas. Esse aparente paradoxo ocorria porque tanto os militares quanto os comunistas 

estavam mais interessados nas vias institucionalizadas, mais precisamente nas eleições. A 

grande imprensa era bastante oportuna, nela os comunistas tentavam denunciar a ditadura; a 

ditadura fazia o jogo da “abertura lenta gradual e segura”; e o Estadão via nos comunistas, já 

bem distantes das guerrilhas, um apoio para a democracia liberal, e na ditadura um possível 

caminho de negociação. 

                                                           
16

 A operação Condor foi um pacto de ajuda mútua entre os países latino-americanos que tinham 

governos autoritários para combater dissidentes políticos, notadamente comunistas. 
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A atenção se concentrava nas ações contra a ditadura e a favor da democracia. As 

passeatas davam lugar às antigas reuniões clandestinas dos partidos ilegais e dos planos de 

guerrilha: 

 

As passeatas juntavam dois tipos de estudantes. Na primeira categoria 

estavam as lideranças das organizações surgidas nas universidades e algumas 

centenas de seguidores. Na USP predominava o grupo Refazendo. Na 

Federal da Bahia, o PC do B. Na Universidade de Brasília, ninguém. Só no 

Rio se percebia a influência do Partido Comunista. Os militantes aparelhados 

eram severos, hostis à maconha, apenas tolerantes com a liberação sexual. 

Na segunda categoria estava a multidão. Eram jovens que tinham 

incorporado aos seus costumes algumas das bandeiras de 1968. Em menos 

de uma década as mulheres haviam tomado um pedaço da política e do 

mercado de trabalho. Todos compartilhavam com os trotskistas o 

refinamento cultural e o horror à ditadura e ao Partidão, nessa ordem. 

(GASPARI, 2004, p.408). 

 

Havia em Geisel uma relação ambivalente, misto de uma vontade de renovação e de 

abertura democrática com uma forma de fazê-lo sem perder o controle. Em suas palavras, se 

referindo ao fim da ditadura de Salazar em Portugal: “Cristalizou e não criou nada de novo. 

Ora, se não criarmos nada de novo, nós vamos ter o mesmo destino” (GASPARI apud 

GEISEL, 2004, p.32). Não havia mais como sustentar o mesmo regime se a economia, a 

sociedade civil organizada, o movimento estudantil, os partidos, em resumo, o país era outro. 

Geisel percebeu isso. 

Uma nova mentalidade emerge das derrotas das guerrilhas e das crises econômicas: a 

mentalidade da democracia. Tanto militares quanto comunistas viam na democracia um devir 

de algo incontestável, algo que nascia, por um lado, da mal sucedida guerrilha do Araguaia e, 

por outro, de uma ditadura que gozava de prestígio cada vez menor. 

O que muda radicalmente a partir de 1975 são os prognósticos sobre o 

destino da ditadura e as perspectivas da oposição. Já não se imagina, pelo 

menos enquanto vige o AI-5 e antes do grande acerto político que tornaria 

possível a concessão da anistia, que o autoritarismo possa ser liquidado a 

curto prazo. (...) a democracia passa a ser valorizada como um objetivo em si 



53 
 

e, com ela, a organização da sociedade e a participação no jogo eleitoral, 

mesmo sob limitações. (WEIS, ALMEIDA,2002, p. 336). 

 

Do que se chamou “política de distensão de Geisel” em 1974 se seguiu a “política de abertura 

de Figueiredo” em 1979. Foi o caminho do chamado “milagre econômico” à crise, talvez a maior da 

história brasileira. Não foi no crescimento econômico o recrudescimento da abertura política, da 

democracia, mas na crise econômica dos anos 1980. E essa é a maior característica da década de 1980 

no Brasil, a crise econômica e, o que mais interessa aqui, as diversas apropriações e uso do capital 

político da democracia.  

 

Os discursos de democracia 

A democracia não é mais o meio de se chegar a uma sociedade igualitária, nem, 

tampouco, o possível resultado dessa mesma sociedade ideal e sem classes, mas seu fim, 

aquilo pelo que se luta, a utopia real por si só. Era nesse momento identificado como o 

objetivo possível que atraía liberais, estudantes de esquerda, comunistas, imprensa (mesmo a 

mais conservadora) e parte significativa do empresariado nacionalista que via o governo 

Geisel investir cada vez menos na produção nacional
17

: o fim da ditadura pela democracia. 

A continuidade da ditadura pela democracia era o objetivo dos militares. O já 

mencionado arrefecimento da censura aos meios de imprensa corrobora com a assertiva, 

assim como as atitudes ambivalentes do governo que, por um lado, tentava manter a Aliança 

Renovadora Nacional, a ARENA, no poder via eleições, como no passado
18

, e, por outro, 

valia da autoridade do regime para intimidar inimigos, vide o exemplo do canhestro 

monitoramento da campanha eleitoral pelo Sistema Nacional de Informações, o SNI. Nesse 

sentido prosseguimos com Elio Gaspari: 

 

Geisel permitira o retorno do professor Darcy Ribeiro, para que se operasse 

de um câncer de pulmão, mas proibiu-o de visitar a Universidade de Brasília, 

                                                           
17 Essa querela entre empresários e governo Geisel diz respeito principalmente à ênfase dada por este às 

empresas estatais, notadamente a Siderbrás e Petrobrás, que, justamente pelo alto grau de investimentos, 

faziam, respectivamente, os negócios siderúrgicos e petroquímicos serem a elas dependentes. Geisel 

procurava fazer as empresas crescerem, mas com grande regulamentação do Estado que cada vez mais 

buscava investimento no exterior, ou seja, “a economia [...] perdera fôlego industrial e ganhara ânimo 

financeiro”. (GASPARI, 2004, p.336). 
18

  A Arena controlava 88% das prefeituras e 91% das câmaras de vereadores em 1972. Idem, p. 302. 
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que fundara. Desestimulou uma aproximação do SNI com a DINA 

[Dirección de Inteligencia Nacional] chilena, mas endossou o veto do 

Serviço à matrícula do senador José Sarney na Escola Superior de Guerra. 

Estimulou o contato de Armando Falcão com os militares, mas indicou o 

liberal Célio Borja para a presidência da Câmara. (GASPARI, 2004, p. 

35). 

 

A democracia passa a ser o discurso para as mais variadas ideologias. Esse novo sistema 

de relações vai se consolidando até o final da década e se estabelece nos anos 1980. Na 

primeira metade dos anos 1980 cresciam os movimentos por redemocratização e as pequenas 

e progressivas conquistas políticas dessa redemocratização dialeticamente faziam crescer 

esses mesmos movimentos. Era uma reconfiguração político-partidária e social, mas na qual 

os antigos interesses permaneceram dentro dessa nova linguagem que fazia tudo fora dela 

parecer antigo, autoritário e sem legitimidade: a linguagem da democracia como redentora da 

sociedade brasileira
19

 por si mesma. 

Essa linguagem democrática, então, fruto de crises econômicas e desgastes políticos das 

décadas de 1970 e 1980, foi absorvida por movimentos sociais, partidos políticos, grupos 

latifundiários (como veremos mais a frente, com a União Democrática Ruralista) e regimes 

autoritários. Era preciso ter democracia para ter ações legitimadas, por mais que fossem 

antidemocráticas essas ações. Em torno desse ideal – democracia- se formam no decorrer de 

toda a década de 1980 os partidos, como o Partido dos Trabalhadores (PT), as organizações 

sindicais nacionais, Central Única dos Trabalhadores (CUT), a própria Constituição Federal e 

os movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Assim é 

preciso dizer que a “opção desse aglomerado heterogêneo fundador do PT, que incluía muitos 

ex-membros da luta armada, grupos e teóricos marxistas, é claramente pela democracia, pelo 

jogo político aberto no espaço público burguês e não mais pela revolução.” (KUCINSKI, 2001, 

p. 182) 

                                                           
19 Na verdade, era um movimento que ocorria nas ditaduras da América Latina, como a argentina e 

a chilena, no Apartheid sul-africano e nas reformas implantadas por Mikhail Gorbatchev na União 

Soviética; ou seja, era um movimento global. Mesmo em países ditos democráticos (com eleições 

regulares) como os Estados Unidos o debate em torno da vontade popular estava aceso, se antes mais 

pelos direitos civis dos negros, neste outro momento pelo fim da guerra no Vietnã.  
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Assim, nos anos finais do regime militar brasileiro, as famosas greves do ABC paulista 

mostravam não só a insatisfação popular com a ditadura, mais especificamente pelas 

demissões e cortes no salário devido às crises econômicas, mas também, em parte justamente 

por isso, sua fragilidade: as greves não enfrentaram grandes problemas com a repressão se 

comparadas com as manifestações de anos atrás. O próprio sindicalismo reivindicava também 

mais autonomia perante o patronato, as estruturas empresariais. Nesse tempo de articulação 

do Partido dos Trabalhadores ocorreram grandes debates teóricos a respeito dos rumos das 

esquerdas depois das derrotas nas guerrilhas, como observa Bernardo Kucinski: 

 

Os intelectuais marxistas racharam. Um grupo liderado por Francisco Weffort, 
Chico de Oliveira e Florestam Fernandes, aderiu ao novo partido [que era o PT]. 

Outro sob a influência de Fernando Henrique Cardoso ficou de fora. Fernando 
Cardoso rejeitou a tese da autonomia operária, argumentando que se tratava de uma 
empreitada obreirista, que as relações políticas não se resumiam a relações de 
classe (...) Os trabalhistas, herdeiros do Getulismo e liderados por Leonel Brizola, 
tinham seu próprio projeto de partido, mas acabariam se aliando ao PT mais tarde. 

(KUCINSKI, 2001, p. 188) 

 

Esse debate teórico visava renovação através da democracia, afinal, o Brasil era visto 

como um país igual a duas décadas de ditadura (embora, esse tempo, mesmo tomando apenas 

o aspecto político e governista, não foi homogêneo. O AI-5 e o fim das guerrilhas mostram 

alterações significativas nos governos militares, cada uma em seu momento e em suas 

especificidades que não cabe explorar mais aqui, para ficarmos apenas nos exemplos mais 

óbvios). 

Pensando a questão em termos da política agrária, percebemos que esse processo de 

hegemonia do discurso da democracia atravessa as instituições políticas do governo, os 

movimentos sociais, sejam eles mais ou menos organizados, sejam mais ou menos 

institucionalizados, sejam ou não favoráveis a reforma agrária. Era um discurso que não se 

limita às ideologias (no sentido de não pertencer exclusivamente a uma) mas, como tudo, é 

por ela(s) moldado. 

A análise da diferença entre as instituições classistas rurais antes e depois dos anos 

1980, mais especificamente na segunda metade dos anos 1970 quando cresce 

significantemente os anseios por democracia, pode partir, inclusive, das próprias siglas. O 

primeiro grupo disputava a hegemonia nacional entre si, não era sob a ótica aqui abordada de 

um conflito de classes, mas dentro da classe dos latifundiários para a hegemonia nacional. 
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Dentre as mais significativas
20

 temos a Sociedade Nacional de Agricultura (grifo nosso) e a 

Sociedade Rural Brasileira (grifo nosso).   

A primeira é do Rio de Janeiro e foi fundada em 1897 e a outra é de São Paulo e foi 

fundada no século seguinte, em 1919. Esta última atraía os setores mais industrializados do 

campo, ligados normalmente às empresas de gênero alimentício como frigoríficos. A carioca 

SNA representava os interesses políticos dos grandes latifundiários e sua procura por 

benefícios junto ao Estado. Durante décadas essas entidades entraram em conflito, mormente 

através de suas revistas, A Lavoura (SNA) e A Rural (SRB).
21

 

Nos anos 1980 uma nova força política se desenha no campo político-institucional 

agrário, a União Democrática Ruralista, a UDR. Partindo da própria sigla, percebemos não 

mais o apelo à nacionalidade em primeiro lugar como outrora nas SNA e SRB, mas sim à 

democracia, como indica bem o nome: União Democrática Ruralista (grifo nosso). Na 

verdade, a melhor forma de expressar a nacionalidade se dava pelo valor da democracia. Não 

por acaso que a UDR se associa à Constituinte de 1988, de forte apelo democrático, na 

disputa pela hegemonia da representação da classe dominante agrária, inclusive com diversos 

lobbies bem sucedidos na Assembléia Nacional Constituinte, como analisou Sonia Mendonça. 

(MENDONÇA, 2006, p. 123). Mesmo agindo de forma violenta, muitas vezes, provocando 

mortes, reprimindo qualquer reivindicação camponesa e defendendo grilagem
22

, seu discurso 

era baseado na democracia. 

A UDR foi justamente o fruto das transformações por que passou a questão agrária na 

última década de regime militar. A modernização do campo terminou por excluir 

determinados segmentos da classe dominante agrária, dentre os quais estavam alguns 

pecuaristas de Goiás, justamente os que iniciaram as primeiras reuniões em 1985 e instituíram 

a UDR. A oficialização partiu de Junqueira Jr, um pecuarista paulista da região do Pontal do 

Paranapanema que, ao viajar a Goiás, articulou-se com Ronaldo Ramos Caiado, médico de 

tradicional família de políticos ligados ao latifúndio do mesmo estado. (Veja, 18/06/1986, p. 

36-43). Era, sobretudo, uma reação ao Plano Nacional de Reforma Agrária, o PNRA, que 

analisaremos adiante, ao tratarmos especificamente da questão agrária. 

                                                           
20

 Segundo Sônia Regina de Mendonça eram as mais significativas entidades de classe porque eram as 

mais ativas politicamente, com mais afiliados e com os maiores veículos de informação específicos da 

questão agrária, seus jornais. MENDONÇA, 2006, p. 31-35. 
21

 Para um maior detalhamento das instituições e seus atritos ver MENDOÇA, 2006, p. 31-69. 
22

 Grilagem é o meio ilícito pelo qual proprietários justificam a posse da terra. Trata-se de falsificação de 

títulos. Para que estes parecessem antigos e originais, os falsificadores os colocavam em gavetas com 

grilos, daí a expressão.  
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Cabe ainda lembrar aqui o Instituto Brasileiro de Ação Democrática – Ibad. Fazia parte 

desse grupo intelectuais, militares, políticos, jornalistas entre outros profissionais ligados às 

elites que, como objetivo central, faziam oposição ao Governo João Goulart e às 

manifestações populares em seu apoio, ainda que isso representasse, contraditoriamente, um 

aspecto democrático que diziam representar. 

Do “outro lado” da questão agrária também percebemos esse discurso. Além dos 

militares, partidos e instituições da elite agrária, os movimentos sociais do campo 

reivindicavam para si a legitimidade de ter suas atividades identificadas com a democracia. 

Lênin estava em descenso. Para ficarmos em só exemplo, ainda que bastante significativo, 

basta citar uma das palavras de ordem do Congresso Nacional de 1985 do MST que era, como 

lembra João Pedro Stedile em etrevista a Bernardo Mançano Fernandes, “Sem reforma agrária 

não há democracia”. (STEDILE e FERNANDES,1999, p.55). 

Vários autores reforçaram a importância da democracia na época. Iniciaremos com 

aquele que talvez seja seu mais famoso defensor, Norberto Bobbio. Podemos tomar a análise 

de Bobbio, O futuro da democracia, dentro de uma ideologia liberal
23

, ainda que seu 

pensamento seja bastante complexo, justamente pela consideração de ideias e fatores diversos 

(sobretudo por serem encontrados, não raro, em tradições políticas e teóricas distintas, para 

não dizer opostas). Esta consideração inicial lança a luz sobre o pensamento de Bobbio acerca 

da democracia, mas, em sentido contrário, procuraremos tomar esse mesmo pensamento como 

definidor de sua ideologia, em uma relação dialética no intuito de perceber como a 

democracia era ponto chave no debate político das décadas de 1970 e 1980, ainda que de 

tradições políticas distantes. 

Bobbio percebe a democracia dentro de um processo evolutivo no qual ela é o seu ápice, 

ainda que não o faça de modo mecânico tal qual Francis Fukuiama. Para o autor “as 

democracias existentes não apenas sobreviveram como novas democracias apareceram ou 

reapareceram ali onde jamais haviam existido ou haviam sido eliminadas por ditaduras 

políticas ou militares” (BOBBIO, p. 9, 2000). 

Assim, analisando seu discurso, não é por acaso a não percepção de Bobbio sobre as 

várias democracias que, no início do século XX, capitularam diante do fascismo, nazismo e 
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 O próprio Bobbio se coloca favorável diversas vezes acerca do liberalismo. No entanto, ideologia aqui 

diz respeito ao conjunto da visão, isto é, mesmo quando suas colocações não são deliberadamente liberais 

elas serão consideradas dentro da ideologia liberal.  
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expansão do stalinismo no final da Segunda Guerra. Na verdade, no mesmo livro, Bobbio 

aborda o tema do fracasso democrático, mas em outro sentido: 

 

Terminada a primeira Guerra Mundial, foram suficientes poucos anos na Itália, e 

dez na Alemanha, para ser abatido o Estado parlamentar; após a segunda, a 

democracia não voltou a ser abatida nos lugares em que foi restaurada e em outros 

países foram derrubados governos autoritários. (BOBBIO, p. 49, 2000). 

 

Os critérios de previsão das democracias vigentes variam quando se pensa nos regimes 

democráticos que foram à bancarrota, inclusive em outros períodos, como a série de 

democracias derrubadas por regimes autoritários na América Latina nas décadas de 

1960/1970: Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Brasil etc. Para Bobbio, a democracia seguia 

um tortuoso caminho de aperfeiçoamento e consolidação diante das mencionadas crises 

mundiais, seja política, econômica ou teórica. Assim, seu primeiro passo da idealização foi 

justamente ligar democracia às leis e as leis à justiça imparcial: “O Estado despótico é o tipo 

ideal de Estado de quem se coloca do ponto de vista do poder; no extremo oposto encontra-se 

o Estado democrático, que é o tipo ideal de Estado de quem se coloca do ponto de vista do 

direito.” (BOBBIO, p. 23, 2000). 

Ora, as leis refletem interesses e estes interesses advém de determinado poder conforme 

confirmam diferentes tradições de pensamento, seja Lênin ao considerar a democracia como 

instrumento da burguesia, seja Foucault ao pensar as leis como discursos de dominação e 

disciplina. Seja como for, a lei é fruto de um processo histórico, resultado de um confronto 

político-ideológico que fala em nome de uma “imparcialidade”. E, além disso, uma mesma lei 

adquire significados diferentes conforme o passar dos anos; ou ocorre uma variação 

interpretativa diante do capital político, cultural e econômico de quem está diante dela.
24

 O 

Estado, portanto, não pode existir do ponto de vista do direito em si, mas atrelado a este, 

sendo ele mesmo um lugar por onde passam linguagem (que nunca é imparcial), discurso, 

ideologia, poder etc. 

Ainda nesse sentido, Bobbio descreve o Estado liberal como um emancipador social em 

diferentes instâncias; não à toa que esta forma de Estado é, para ele, o “pressuposto não só 

histórico mas jurídico do Estado democrático”. (BOBBIO, p. 32, 2000). A emancipação se 
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 O termo “capital” aqui aplicado está no mesmo sentido empregado por Pierre Bourdieu. 
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daria pela demarcação entre o próprio Estado e o “não-Estado”, ou seja, a demarcação entre a 

vida particular, moral e intelectual, dos indivíduos e as instituições religiosas, e a política da 

economia: 

 

O duplo processo de formação do Estado liberal pode ser descrito, de um lado, 

como emancipação do poder político do poder religioso (Estado laico) e, de outro, 

como emancipação do poder econômico do poder político (Estado do livre 

mercado). [...] O Estado liberal é o Estado que permitiu a perda do monopólio do 

poder ideológico, através da concessão dos direitos civis, entre os quais sobretudo 

do direito à liberdade religiosa e de opinião política, e a perda do monopólio do 

poder econômico, através da concessão de liberdade econômica [...]. (BOBBIO, 

p. 23, 2000). 

 

É preciso aqui inverter o raciocínio de Bobbio. O Estado liberal não só não permitiu a 

perda do monopólio
25

 do poder ideológico, como o reforçou no próprio ato de conceder esses 

direitos civis, ao fortalecer a ideia de liberdade religiosa, política etc. A ideologia liberal opera 

justamente quando se faz crer invisível, pois essa é, em si, uma característica da ideologia. 

Bobbio, de um modo geral, considera a gama de problemáticas que envolve a 

democracia, dentre estas estão: o contraste entre o ideal democrático e a “democracia real”; o 

“mandato imperativo”, no qual prevalece os interesses pessoais ou de um grupo em 

detrimento dos coletivos; a presença de oligarquias em regimes democráticos; falta de 

interesse e educação dos cidadãos em várias democracias; e a burocratização quase kafkiana 

do Estado de direito, ainda que, diante disto tudo, com rica argumentação, o autor reforça a 

defesa da democracia. 

Nos termos de Jorge Castañeda, temos uma Utopia Desarmada, título de seu livro de 

1993 sobre a esquerda latino-americana. Para ele essa utopia de esquerda segue de mãos 

dadas com as reformas que viriam dentro do campo institucional estabelecido, ou seja, por 

vias democráticas. Mesmo o zapatismo, emergente logo depois da escrita do livro, mas 

abarcado em prefácio na edição seguinte, é visto como um movimento apenas político, em 

que as armas cumprem uma função midiática, estratégica de chamar a atenção para o 

movimento, e não de combate propriamente dito, que foram parcos.  
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 Na verdade, a questão do monopólio deveria ser problematizada; o Estado nunca teve esse monopólio, 

como podemos analisar a partir do próprio Gramsci e o conceito de hegemonia. 
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Mesmo sendo um movimento latino-americano, aqui no Brasil o anseio por democracia 

teve uma energia acima da média. Além do golpe de 1964 ter sido chamado por muitos de 

“revolução”, o combate a esse regime, em nome de uma outra revolução, deixou muitos 

mortos e desaparecidos. Em 1984 Francisco Weffort escreve sobre o tema, especificamente 

no Brasil. Abre seu livro com uma questão feita por um amigo assessor da embaixada 

americana, que inclusive deu título ao livro: “por que democracia?” que deixava, para ele, 

outra no ar: “por que não revolução?” 

Para Weffort a resposta é que, da mesma forma que a democracia era um discurso de 

diferentes ideologias, pelo mesmo motivo a “revolução” era um contra-discurso das mesmas 

ideologias, associada a ditadura, “militar” ou “do proletariado”. A esquerda temia as ações 

políticas imediatistas pelos traumas de 1964, 1968, com o AI-5, e início dos anos 1970, com o 

fracasso da luta armada; a direita, além da “tradição” do medo da insurreição comunista, 

temia o que na época se chamava “rompimento do tecido social”, ou, em outras palavras mais 

claras, que a transição para o governo civil fosse uma ruptura e não um acordo como queriam 

(e conseguiram) os militares. 

Dentro da democracia, no entanto, havia muitos caminhos. O que se estava tomando não 

era de agrado da esquerda, pois 

 

a transição para a democracia se faz “pelo alto”. Em vinte anos de história o 

regime segregou o que havia de pior para dar-lhe continuidade: a candidatura 

de Paulo Maluf, do PDS, representante de uma nova direita, civil e burguesa, 

com tons acentuados de direita fascista. Do outro lado está uma proposta 

liberal, de marca acentuadamente conservadora, a figura de Tancredo Neves, 

representando o PMDB moderado e as dissidências do PDS agrupadas na 

Frente Liberal. (WEFFORT, 1984, p. 17). 

 

A entrevista concedida por José Genoino em 1991 à Folha de S. Paulo caracteriza bem 

essa discussão acerca da democracia alguns anos depois. No final dos anos 1980 e início dos 

anos 1990, com a queda do Muro de Berlim e a desagregação do leste europeu comunista, os 

debates sobre democracia viraram também debates sobre o futuro do socialismo, de novas 

possibilidades socialistas. O cerne da questão era a articulação entre democracia e socialismo. 
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Na entrevista em questão, Genoino, na oportunidade líder do Partido dos Trabalhadores 

na Câmara dos Deputados e membro da Executiva Nacional, defende um novo socialismo e 

“essa concepção de socialismo precisa ser ainda desenvolvida, mas ela precisa ser radical não 

apenas na luta contra a miséria e a exploração, como também contra qualquer preconceito [...] 

E, sobretudo, deve ser profundamente democrática” (GENOINO, 1991, p. 24). É esse o 

socialismo de que fala as lideranças e militantes do MST. Mais ainda, é esta a nova ideia de 

socialismo que o Movimento ajudou a construir na década de 1980. 

A democracia passa a ser a solução para a manutenção do socialismo, de sua 

sobrevivência e, todas as demais coisas, como a reforma agrária, perdem espaço na teoria, 

pelo menos enquanto caminho da via socialista. “Esse projeto deve romper com a Ideia de 

revolução como ato explosivo decorrente do agravamento da contradição entre as forças 

produtivas e as relações de produção” (GENOINO, 1991, p. 28). Ou seja, como vimos em 

Jorge Castañeda, a nova utopia é desarmada. Como fruto dessa mudança temos a defesa por 

reformas profundas, apesar que dentro do capitalismo, como podemos perceber nessa fala do 

até então candidato Luis Inácio Lula da Silva: “Quando se alimenta milhões de brasileiros, a 

comida é a revolução.[...] Se o capitalismo garantir a possibilidade de todo ser humano ter um 

nível de vida como o do povo sueco ou dinamarquês ou belga, então sou a favor do 

capitalismo” (LULA apud CASTAÑEDA, 1994, p. 133).  

Para esse novo socialismo, temos um mercado regulado, a valorização da empresa 

pública em detrimento da estatal, os ganhos proporcionais e consequentemente as diferenças 

sociais, agora controladas por “mecanismos democráticos”, nos termos do próprio Genoino. 

Era um pensamento claramente influenciado pela experiência comunista da URSS e sua 

planificação da economia, burocratizada e completamente estatizada que ruíra meses antes 

das declarações de José Genuíno. O mercado aparecia como um elemento indissociável do 

crescimento econômico e a democracia participativa, advinda da sociedade civil outrora 

apagada por esse Estado, passou a ter papel determinante. Indo além, a sociedade totalmente 

igualitária passara para um imaginário de ameaça e medo, de transfiguração em regime 

opressor, de “uma perigosa utopia” (GENOINO, 1991, p. 38). 

Tarso Genro, sobre essa mesma entrevista de José Genoino, corrobora com este sobre o 

caráter aberto do novo socialismo, o fim de um suposto caminho pelo qual o proletariado 

caminharia até o fim da história, onde encontraria a redenção final na sociedade estática e sem 

conflitos e classes do comunismo previsto quase messianicamente: “o socialismo da história 

implode o conceito de libertação que fundamentou eticamente os atos da revolução. E esta 
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deve ser repensada de acordo com sua realidade histórico-concreta e não mais na promessa 

fundamentada na teoria [...]” (GENRO, 1994, p. 17). 

Há um deslocamento teórico do radicalismo, do “ponto inegociável”. Se antes este 

pairava absoluto na ideia da igualdade, passa agora para a defesa da democracia, da 

readequação do socialismo e da teoria marxista para os fins e meios democráticos. A questão 

da igualdade até retrocede em nome da “liberdade” de que cada um tem de trabalhar menos, 

ganhar menos, produzir o estritamente necessário ou acumular certos lucros. O valor da 

liberdade é reforçado e a tradição da esquerda de igualdade se retém no controle democrático 

de um mercado pela sociedade civil; uma sociedade de mercado não tão livre como no 

capitalismo e nem tão controlado como nas planificações do comunismo. De qualquer forma, 

toda teorização passa pela questão da democracia e de seu encaixe no socialismo, no mercado, 

no Estado ou na reforma agrária. 

 

A questão agrária 

Podemos citar o ano de 1962 como emblemático para a questão agrária no Brasil. 

Nesse ano vários congressos colocaram em diálogo lideranças de diferentes Ligas 

Camponesas e outras organizações que outrora estavam isoladas nas realidades locais
26

. O 

governo João Goulart regularizou os sindicatos rurais, o que fez com que se ampliassem e se 

organizassem, assim como abriu espaço para novos surgirem. 

Logo no ano seguinte, justamente em Natal, sucedeu a primeira Convenção 

Brasileira de Sindicatos de Trabalhadores Rurais. Nesta convenção se solidificou a ideia de 

criar uma confederação sindical, que acabou resultando na Confederação dos Trabalhadores 

na Agricultura, a Contag, tendo entre seus dirigentes membros do Partido Comunista 

Brasileiro e da Igreja Católica, que já se envolvera nos conflitos de terra. 

Ocorre então um importante passo para o desenvolvimento da chamada “questão 

agrária”, vista como um problema nacional. Por um lado pela direita e os setores 

conservadores, como uma ameaça ao país pelo seu potencial de organizar os trabalhadores e, 
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 As Ligas Camponesas surgiram na década de 1950 no estado de Pernambuco. Eram foreiros, isto é, 

agricultores que pagavam uma taxa –foro- para usufruto das terras, que se organizaram diante dos 

sucessivos aumentos de foro. As demais organizações de tamanho considerável eram a Ultab, União de 

Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil, criada pelo Partido Comunista Brasileiro, e Master, o 

Movimento dos Agricultores Sem Terra, surgido a partir dos acampamentos de famílias de agricultores 

gaúchos. No próximo capítulo trataremos mais delas pelo seu caráter regional em oposição ao nacional do 

MST. 
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por outro, como uma oportunidade que os partidos socialistas viam de fortalecer o movimento 

agregando essa massa de agricultores cada vez mais mobilizada. Eram, em parte, os ecos da 

recente Revolução Cubana e sua reforma agrária. 

Esse caminho de organização da luta pela terra, do crescimento dos sindicatos e das 

Ligas Camponesas foi duramente reprimido após o golpe militar de 1964. Temos, assim, uma 

inversão da percepção do executivo nacional nesta ruptura política: se no governo de João 

Goulart a reforma agrária era vista como uma das grandes soluções para as mazelas 

econômicas do Brasil, parte das conhecidas reformas de base, no governo Castelo Branco era 

tida como uma ameaça ao direito de propriedade e ao Estado nacional. 

A solução para esse temor veio em duas frentes. A primeira foi a repressão direta e 

violenta aos movimentos organizados, colocados na clandestinidade, e a perseguição e 

execução de lideranças. Era uma repressão fácil, pois além do próprio aparato técnico do 

governo repressor havia a iniciativa dos latifundiários, em harmonia ideológica com o 

governo, ou seja, muitos latifundiários perseguiam agricultores organizados com matadores 

de aluguel e tinham como cúmplice o Estado. No Norte e Centro-Oeste, por exemplo, haviam 

dois órgãos persecutórios, o Grupo Executivo de Baixo Amazonas (Gebam) e o Grupo 

Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins (Getat), responsáveis por conter militarmente as 

revoltas camponesas.  

O segundo foi a elaboração do Estatuto da Terra, presente na primeira Lei de 

Reforma Agrária do Brasil, poucos meses após o golpe. Desde então se aplicou uma tipologia 

das terras, referente ao seu tamanho e uso. Daí vieram os termos minifúndio, módulo rural, 

empresa rural, latifúndio por exploração ou improdutivo e latifúndio por dimensão. O 

minifúndio é a terra considerada menor para o sustento de uma família; as terras com essas 

dimensões em questão seria o módulo rural, que é variável, dependendo do tipo da terra, mas 

gira em torno de quinze hectares; a chamada empresa rural não poderia ser maior que 600 

vezes o módulo rural equivalente e teria que ter, no mínimo, 50% de sua área produtiva; o 

latifúndio por exploração ou improdutivo era a terra que, mesmo não ultrapassando o limite 

da empresa rural, não era terra produtiva; finalmente, o latifúndio propriamente dito, o 

latifúndio por dimensão, é maior que 600 vezes o módulo rural da região, independentemente 

de sua produção. 

Mas o que levou os dirigentes militares a um projeto aparentemente progressista, que 

denunciava o latifúndio e acelerava a reforma agrária? Segundo Mitsue Morissawa, o Estatuto 

da Terra era, de fato, favorável ao desenvolvimento da reforma agrária e de caráter 
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progressista, sendo, por isso mesmo, alvo de pressões dos latifundiários paulistas e do jornal 

O Estado de S. Paulo; mas o Estatuto virou letra morta, isto é, “instrumento estratégico para 

controlar as lutas sociais e desarticular os conflitos de terra”. (MORISSAWA, 2001, p. 100). 

Talvez por isso não seja tão surpreendente que durante a maior parte da ditadura militar, entre 

1965 e 1981, a média de desapropriações seja de apenas oito contra o número de setenta 

conflitos, ou seja, uma média de 8,75 conflitos não solucionados para cada resolvido. Daí uma 

relação direta com a manutenção dos latifúndios nesse período, de sua transferência pelo 

governo para muitas empresas estrangeiras (inclusive com desconto no imposto de renda), 

mais precisamente, segundo o Incra, 30 milhões de hectares. 

O Estatuto da Terra foi usado a favor da concentração fundiária, o que não quer dizer 

que tenha agradado todos os grandes proprietários. Isso porque poderia significar a entrada da 

questão agrária na pauta do Estado e sociedade. Um número significativo de proprietários 

rurais, inclusive, fez uma declaração de não cumprimento do Estatuo da Terra e a assinou, 

encaminhando-a em seguida ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), que nada fez. (SILVA, 1982). O INCRA é o órgão do Estado responsável pelo 

cumprimento do Estatuto e, diante de seu consentimento, podemos perceber a imbricação de 

interesses que envolve o Estado e a classe dominante agrária, como veremos logo adiante.  

Paralelamente à criação do Estatuto da Terra o governo formula o Instituto Brasileiro 

de Reforma Agrária, o IBRA. Esse órgão centralizou as questões referentes à reforma agrária 

em todo país. Como bem observa Morissawa, o fato de o Brasil nunca ter tido sequer um 

órgão para resolver essas questões comprova o poder dos latifundiários, de seu forte lobby 

dentro dos vários governos, enfim, da compatibilidade ideológica com as elites políticas 

dominantes e de seu poder de classe junto a elas. Indo um pouco além, essas questões não 

tinham espaço nem no campo do discurso, com instituições que procurassem administrar os 

conflitos, minimizá-los etc. A reforma agrária não existia enquanto problema do conjunto da 

extensão territorial, da nação e sim como problemas esparsos e, de certa forma, individuais. 

Mais especificamente, após a tomada de poder pelos militares, sob a égide da 

modernização, o Estado brasileiro fragmentou o problema do campo em questões agrárias de 

um lado e questões agrícolas de outro. Para tanto ocorre a criação do Instituto Brasileiro de 

Reforma Agrária – IBRA – e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário – INDA – 

sendo, respectivamente, um ligado a formulações de leis e fiscalização do processo de 

reforma agrária e o outro no desenvolvimento tecnológico e produtivo da produção agrícola. 
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Em 1972 ocorre uma mudança bastante significativa nessa política institucional, pois 

esses órgãos, o Ibra e o Inda, são extintos. Em seu lugar ficou apenas uma instituição, ou seja, 

o problema, de certa forma, passou a ser visto de forma mais unificada com a criação do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Sobre esse processo dessa 

nova fase da ditadura José de Souza Martins analisa que houve uma “reformulação da política 

governamental, no sentido de reorientar os fluxos migratórios para fora do campo [...] abrindo 

espaço maior e sem conflitos para instalação e expansão da grande empresa capitalista no 

setor agropecuário” (MARTINS, 1984, p. 45). 

O Estatuto da Terra terminou por administrar um problema ao dar uma resposta 

oficial do governo que procurava “solucionar” a questão agrária de forma repressiva. Com 

Médici essa política ganhava novos contornos e o fim do problema poderia estar na região 

amazônica, que para o chefe maior do executivo brasileiro era uma “terra sem homens”, uma 

região do Brasil “desprotegida” dos estrangeiros e suscetível a se transformar em local 

estratégico dos grupos comunistas
27

. Assim, surgiam os projetos de colonização, em grande 

parte referentes à região em questão e financiados através da Política de Incentivos Fiscais da 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). A ideia era deslocar os sem 

terra para a Amazônia, resolvendo assim o problema dos que não tinham terra, minimizando 

as chances de motins e revoltas, deixando os latifundiários com suas propriedades asseguradas 

e povoando uma região considerada “vazia”. 

No entanto, o projeto não logrou êxito, pelo menos não plenamente. O INCRA, que 

dirigiu o plano de colonização da Amazônia, não deu suporte técnico adequado a todas as 

famílias de migrantes que para lá foram. Em parte porque a quantidade era bem maior do que 

o governo se preparou para investir; em parte porque o governo com isso queria aumentar a 

produção na pecuária ao passo que “essas regiões não tinham vocação para a agricultura 

familiar e os migrantes estavam acostumados, no sul do país, a produzir grãos, como feijão, 

arroz, milho, etc” (STEDILE e FERNANDES, 1999, p. 16); em parte porque o interesse 

estava no desenvolvimento do empresariado, nacional e estrangeiro, a partir de investimentos 

financeiros e formação de latifúndios que abarcaria os camponeses como mão-de-obra barata. 

Um exemplo de como esse interesse no “desenvolvimento” e seus respectivos investimentos 

afetaram as classes mais pobres foi o surgimento do Movimento dos Atingidos por Barragens 

                                                           
27

 Foi justamente no governo de Médici o auge da famosa guerrilha da Araguaia, localizada onde hoje 

fica o estado do Tocantins. O grupo guerrilheiro organizado pelo Partido Comunista do Brasil se 

estabeleceu na região em 1969, mas apenas em 1972 os militares souberam de sua existência e 

começaram os conflitos armados, se encerrando em 1975 com a vitória do governo. 
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(MAB), tal era o número de pobres desabrigados de suas casas pela construção de barragens, 

um dos símbolos do que se convencionou chamar de “desenvolvimento”. 

Outros programas também foram elaborados, não só para a região amazônica, mas 

para o crescimento e modernização da produção agrícola de várias regiões pelo país. Em 1970 

observamos o Programa de Integração Nacional (PIN), e um dos últimos com essas 

características, em 1975, o Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste, o 

Polonordeste. Enquanto o primeiro ainda visava o deslocamento de mão de obra excedente 

das diversas regiões do Brasil, notadamente em direção à Amazônia, o segundo procurava 

integrar áreas atrasadas do nordeste à agroindústria, usando para isso recursos do Banco 

Mundial. 

Temos, então, de uma forma esquemática, a articulação de interesses e 

grupos/classes na questão agrária, quase um subsistema de capital agrário. Por sua vez o 

Estado desvia os conflitos do campo para outras regiões, reprime com força policial os 

movimentos sociais e cria mecanismos legais de incentivos fiscais ou empréstimos para a 

manutenção de latifúndios; os latifundiários promovem a tão desejada “modernização do 

campo” pelo governo militar, aumenta a produção e se afirma como força político-econômica; 

os bancos lucram com juros dos empréstimos concedidos aos empresários investidores do 

campo, mediados pelo Estado; a indústria produz em ritmo acelerado para atender a demanda 

de tratores, pesticidas, agrotóxicos, colhedeiras, adubo etc. O capital financeiro, industrial, 

latifundiário (ora, inclusive, especulativo), público e privado se misturam. Segundo Eduardo 

Galeano, no Brasil e em vários países da América Latina, não se desenvolveu pós governos 

populistas, como Vargas e Perón, uma classe industrial nova com interesses nacionais. “Não 

surgiu uma classe industrial livre da dependência tradicional: o grande impulso proveio do 

capital acumulado em mãos dos latifundiários e dos importadores” (GALEANO, 2000, p. 

227). Ou seja, os latifundiários de outrora integraram inovações tecnológicas no campo, se 

tornaram investidores em empresas estrangeiras e apoiaram os processos e discursos do 

Estado brasileiro de “modernização”.  

Esse desvio da reforma agrária não era apenas na política de Estado, nos programas 

de governo e na defesa dos latifundiários pelos seus respectivos proprietários. A necessidade 

de terra para os agricultores pobres era também questionada por muitos envolvidos no debate 

dos conflitos agrários; sua legitimidade era posta em dúvida diante da falta de 

“contemporaneidade” dela, por parecer algo “retrógrado” ou “superado”. Em seu lugar estaria 
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a reivindicação por maiores salários, que cobriria a falta de terra. Os próprios trabalhadores 

rurais eram por vezes identificados como proletário mal remunerado: 

 

Durante muitos anos se discutiu qual seria a reivindicação dos trabalhadores 

rurais: se seria a reforma agrária ou apenas a reivindicação por melhores 

salários. Muitos chegaram mesmo a afirmar que os trabalhadores rurais 

brasileiros eram todos “assalariados disfarçados” e que queriam melhores 

salários e não terra, considerando esta como uma reivindicação tipicamente 

camponesa. [...] Acreditamos que a reivindicação mais geral ainda hoje [...] 

é a reforma agrária. Primeiro grifo nosso. (SILVA, 1982, p. 91-92) 

 

O trecho foi extraído do livro O que é questão agrária, escrito em 1980. Podemos 

perceber que havia um tom de afirmação sobre a reforma agrária, muitas vezes ocultada em 

reivindicações trabalhistas ordinárias tais como salário, férias e condições de trabalho. Isso é 

um indício que antes do MST a questão agrária não era vista como uma alteração na 

estrutura agrária, e sim reivindicações dispersas e conflitos que, mesmo generalizados, não 

eram encarados como uma unidade de classe, principalmente de uma classe coerente com 

essas reivindicações. 

Ao usar a expressão “ainda hoje” podemos ver que mesmo um defensor da reforma 

agrária a via como algo que ainda se arrastava de um passado distante, esperando solução 

quase impassível diante do tempo. Era o que os detratores da questão chamavam, ainda de 

acordo com o trecho citado, de “uma reivindicação tipicamente camponesa”, ou seja, 

anacrônica. 

É bem certo que a questão mudou nos anos 1980. Em parte justamente pela 

democracia de que tratamos. Prosseguindo no texto de José Graziano da Silva, encontramos 

uma referência a essas transformações que ocorriam quando escrito:       “... não se pode 

ignorar, nas últimas décadas [...] as transformações políticas...”. E, na referida linguagem da 

democracia, enfatiza o quanto esta tem o potencial de desencadear as melhorias almejadas 

pelos trabalhadores rurais ao possibilitar uma política de crédito e assistência técnica que 

“num regime democrático, poderiam estar voltadas para os pequenos produtores e não apenas 

para uma minoria privilegiada de grandes proprietários” (SILVA, 1982, p. 93). 



68 
 

Os conflitos por terra eram postos de lado diante dos planos de modernização do 

campo, de investimentos no agronegócio e financiamento internacional, como vimos 

anteriormente, no governo Geisel. Não é coincidência que as últimas Ligas Camponesas 

tenham desaparecido no regime militar. Essa política acumulou os problemas, conflitos e 

contradições da reforma agrária e as reivindicações camponesas através das vias expostas, 

mas o enfraquecimento político e econômico do regime militar em meados dos anos 1970 e 

seu decrescente apoio popular e empresarial fez com que tudo isso, que estava latente, viesse 

à tona.  

O maior exemplo disso, no campo jurídico-institucional, foi o I Plano Nacional de 

Reforma Agrária, o PNRA, formulado em 1985 por conhecidos nomes da reforma agrária e 

apresentado no IV Congresso Nacional de Trabalhadores Rurais. Esse plano nacional 

representou avanços significativos na reforma agrária na década de 1980, mormente indo 

além de dos limites do Estatuto da Terra. Muitos dos que perderam terras já eram parte do 

novo empresariado urbano que investia no campo e não mais o clássico latifundiário agrícola. 

Como reação, como foi desenvolvido, entra em cena a UDR. O outro grande exemplo é o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no campo dos movimentos sociais, como 

analisaremos adiante. 

 

 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra  

Em 1984, mais precisamente nos dias 20, 21 e 22 de Janeiro, ocorreu o I Encontro 

Nacional dos Sem-Terra, em Cascavel, no Paraná. Haviam representantes dos seguintes 

estados além do próprio Paraná: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito 

Santo, Mato Grosso do Sul, Bahia, Pará, Roraima, Acre, Rondônia e Goiás. Com relação às 

instituições estavam presentes a Central Única dos Trabalhadores, a Comissão Indigenista 

Missionária (CIMI) e a Pastoral Operária de São Paulo. Esse encontro é o marco de criação do 

MST. 

No entanto, diversos autores
28

 concordam que foi na década anterior o 

desenvolvimento direto
29

 de formulação do movimento. Após o enfraquecimento e 

                                                           
28

 Tais quais STÉDILE e FERNANDES (1999) e MORISSAWA (2001). 
29

 Coloco aqui direto porque é bastante comum, inclusive pelos autores citados na nota anterior, explicar 

o MST a partir do período colonial, de uma luta que transpassa toda a história do Brasil. Esses autores, 
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desestruturação da Ligas Camponesas nos primeiros anos de repressão militar pós-1964, 

começaram a ocorrer, ou, mais precisamente, a se intensificar, algumas ocupações no final da 

década de 1970, quando o regime militar já perdera maior parte de sua força. 

Segundo Mitsue Morissawa, “a semente do MST foi plantada em 7 de setembro de 

1979, ainda em plena ditadura militar, quando aconteceu a ocupação da Fazenda Macali, em 

Ronda Alta, no Rio Grande do Sul” (MORISSAWA, 2001, p. 123).  Isso porque os contornos 

do movimento, incluindo suas estratégias de pressionar o governo, suas futuras lideranças e as 

exigências por uma reforma agrária se desenvolveram a partir de então. 

Essa foi a primeira ocupação sistemática dos sem terra. Em 1962 cerca de 5 mil 

pessoas estavam morando em acampamentos em uma área de 24 hectares no Rio Grande do 

Sul, na Fazenda Sarandi. O governador do estado na época, Leonel Brizola, com cobranças 

das famílias e também do MASTER que as organizava, terminou por conseguir desapropriar a 

fazenda para esses moradores através de leis de utilidade pública (a primeira lei referente à 

reforma agrária ainda demoraria anos para surgir, como vimos). O fim do mandato de Brizola 

e o golpe de Estado eliminaram as possibilidades dentro do campo político institucional de 

continuação do projeto de divisão da fazenda em lotes e sua distribuição às famílias. 

O que se seguiu foi uma querela entre indígenas caingangues, Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI) e as famílias no município de Nonoai acerca de terras de uma reserva indígena 

próxima da fazenda anteriormente ocupada. O que acontecia, de modo geral, era o apoio da 

FUNAI às ocupações e a ação do Conselho Indigenista Missionário no sentido contrário. Em 

1978 os sem terra foram expulsos da reserva e os governos federal e gaúcho passaram a agir 

no intuito de transferir as famílias para o Mato Grosso. A partir disso sucedeu a fragmentação 

do grupo, com famílias deslocadas para áreas próximas à reserva caingangue, no Planalto e 

em Três Palmeiras; outras aceitaram a proposta do governo e foram para o Mato Grosso e 

parte se instalou em Bagé, no mesmo estado. Outro grupo resolveu retornar à Sarandi e foram 

expulsos pela polícia, pois era área florestal. 

Nesse ponto retornamos à ocupação da Fazenda Macali. Essa ocupação foi fruto de 

debates entre esses grupos por meio de várias assembléias, reuniões e troca de experiências. 

Ela ocorreu na medida que as exigências de se assentarem não foram atendidas pelo governo 

estadual. A ocupação da Macali foi, assim, considerada o primeiro passo em direção a 

institucionalização do movimento cinco anos depois. 

                                                                                                                                                                          
mesmo assim, não deixam de sublinhar uma série de circunstâncias que ajudam a entender o movimento 

em um sentido estrito, mais próximo de sua institucionalização. 
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Para João Pedro Stedile e Bernardo Mançano Fernandes, mais importante até que a 

experiência do MASTER para se entender a emergência do MST, que seria reflexo das lutas 

desses trabalhadores rurais mais que sua força motriz, é o papel das igrejas Católica e 

Luterana nas pastorais, em especial o da Comissão da Pastoral da Terra, a CPT. Esse 

organismo da Igreja Católica era ligado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a 

CNBB e foi organizado em 1975, em Goiania. A CPT ajudou a organizar os trabalhadores 

rurais através da educação pastoral e, além disso, manteve a unidade do movimento pelo seu 

caráter ecumênico. Sobre essas questões, Stedile expõe que 

 

A Igreja passou a fazer um trabalho messiânico e de dizer para o camponês: 

“Espera que tu terás terra no céu”. Pelo contrário, passou a dizer: “Tu 

precisas te organizar para lutar e resolver os teus problemas aqui na terra” 

[...] Ela [a CPT] teve uma vocação ecumênica ao aglutinar ao seu redor o 

setor luterano [...] e se não fosse essa visão maior teriam surgido vários 

movimentos. (STEDILE e FERNANDES, 1999, p. 20). 

 

De fato, ao aglutinar o cristianismo, a Igreja Católica e a Igreja Luterana, além da 

própria Teologia da Libertação e marxismo, a CPT deu grande impulso à formação 

organizativa do MST e, principalmente, ao se caráter nacional, deixando de ser um 

movimento ligado ao espaço gaúcho na década de 1970 ou nordestino na década de 1950 para 

ser associado ao espaço nacional. Esse ponto será melhor desenvolvido no próximo capítulo. 

Mas a Igreja, mesmo com direcionamento centralizado no Vaticano, é formada por  

setores. E muitos deles, diferente do que foi dito por Stedile, continuava a dizer “Espera que 

tu terás terra no céu”. Assim como a democracia, o cristianismo pode ser pensado de forma 

similar através da dialética. Ora, se a Teologia da Libertação e as Pastorais da Terra tinham 

como baluarte da transformação social as doutrinas de Cristo, as mesmas eram defendidas 

com igual fervor por aqueles que fechavam os olhos paras as torturas nos porões da ditadura 

(quando não eram os próprios torturadores que se dividiam entre sessões de tortura e missas, e 

não necessariamente para pedir perdão a Deus). 

O cristianismo traz em si sua negação, seu oposto. O próprio Jesus Cristo foi 

reinventado pela tradição cristã logo após sua morte, passando de um líder que transformaria 

socialmente a vida dos judeus da Palestina, aqui mesmo, na terra. 
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É provável, portanto, que Jesus se considerasse o Messias dos pobres. E 

provavelmente esperava que o domínio romano na Palestina fosse derrubado 

em um futuro muito próximo, não por um levante armado mas por 

intervenção direta de Deus, sendo substituído por um regime no qual ele 

próprio governaria como vice-regente de Deus. Assim, a inscrição 

zombeteira que os romanos colocaram na cruz parece ter sido mais 

apropriada do que em geral se pensa. No entanto, há algo de paradoxal na 

situação. Não ocorreu nenhuma das mudanças que supostamente 

acompanham o surgimento do Messias: o reino não veio e Jesus foi 

executado. (...) As histórias de um Jesus ressuscitado logo começaram a 

circular e ganhar crédito. Foi isto que mudou tudo. (COHN, 1996, p.265). 

 

O cristianismo, portanto, tem desde sua gênese se transformado radicalmente na 

variação das circunstâncias, o que dificulta ou impossibilita uma suposta “essência” da crença 

cristã que induz à luta pela terra ou qualquer coisa que seja. O elemento do cristianismo foi 

absorvido pelo marxismo, afinal, o marxismo das lutas agrárias diziam respeito ao 

capitalismo, e o cristianismo, que é milenar, não tem em seus escritos nada que reflita as 

condições de classe, a não ser, justamente, nesse mesmo processo de readequação às 

circunstâncias políticas, econômicas e sociais. 

Desta forma, pelo caráter maleável do cristianismo e, sobretudo, pela antiguidade dos 

textos bíblicos, ele não pode ser considerado um elemento de incentivo à transformação social 

por si só, e sim uma massa moldada em diferentes sociedades. Temos a “consumação final” 

descrita por Norman Cohn, essa expectativa de transformação a partir de uma espécie  de 

destruição criadora, no caso, o apocalipse. Por outro temos o famigerado conformismo cristão 

criticado severamente por Nietzsche ainda no século XIX. A utopia da Comissão Pastoral da 

Terra não é, portanto, cristã; é, ao invés disso, uma “utopia cristianizada”. 

Voltemos especificamente sobre essa colaboração da CPT no deslocamento espacial 

regional do, até então, devir do MST ao espaço nacional. É uma luta articulada com a luta por 

democracia que tem o caráter nacional, de “salvar o Brasil”, de enfrentar um problema que é 

nacional, a ditadura militar. Não é por acaso que o símbolo do MST é um casal de 

camponeses sobre o mapa destacado do Brasil. Esse mapa deve ser considerado não só porque 

é um movimento agrário, mas também pelo desgaste do símbolo da bandeira nesse momento, 

associado ao ufanismo, ao próprio regime autoritário que se queria ver acabar. 
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A alteração da escala, chamemos assim, se dá por uma mudança na ideologia 

desenvolvida metodologicamente pelo movimento. Se antes os trabalhadores rurais bebiam da 

ideologia dominante ao, por exemplo, culparem os índios pela sua expulsão da reserva Nonoai 

como narrou João Pedro Stedile (STEDILE e FERNANDES, 1999, p. 26), passaram a ter uma 

visão de classe com o grande interesse dos líderes do movimento na educação de base e na 

chamada “formação de quadros”. Ao culparem os índios, lutarem apenas por sua terra ou 

esperarem pelas medidas do governo baseadas na lei, os camponeses estavam embebidos da 

ideologia dominante, notadamente pelo individualismo, meritocracia (que tanto legitima a 

miséria) e superficialismo. A visão de classe se estende para a problemática nacional, para as 

mazelas estruturais que o capitalismo levou para o campo, assim como para as cidades que é a 

perene fabricação de miseráveis, excluídos e, consequentemente, mão-de-obra barata. 

 

Desde o começo sabíamos que não estávamos lutando contra um grileiro. 

Estávamos lutando contra uma classe, a dos latifundiários. Que não 

estávamos lutando apenas para aplicar o Estatuto da Terra, mas lutando 

contra um Estado burguês. Os nossos inimigos são os latifundiários e o 

Estado, que não democratiza as relações sociais no campo, não leva o 

desenvolvimento para o meio rurral. Esse Estado está imbuído de interesse 

de classe. (STEDILE e FERNANDES, 1999, p.36). 

 

A ocupação da Macali, grilada pela empresa Madeireira Carazinho Ltda, de onde 

vem seu nome, durante o regime militar, foi o início dessa nova forma de movimento social 

pela reforma agrária. Das sucessivas ocupações do movimento que se seguiram parece 

bastante apropriado citar a Concentração na Encruzilhada Natalino, Ronda Alta, Rio Grande 

do Sul, em 1981. Eram famílias remanescentes dos grupos que não ficaram nas fazendas 

Brilhante e Macali e que, anteriormente, estavam acampadas na Nonoai, cerca de 310 pessoas. 

A manifestação foi reprimida pelo governo federal através do Exército, Polícia Federal e a 

Polícia Rodoviária Estadual sob o comando do Major Sebastião de Moura, conhecido por 

Coronel Curió, do qual já tratamos no primeiro capítulo. (BOLETIM SEM TERRA, 

Jan/1982). 

No ano seguinte a CPT articulou encontros e debates com várias lideranças e 

trabalhadores de diversas áreas do país, inclusive já saindo do Rio Grande do Sul, como o 

Seminário de Goiânia, ocorrido no Centro de Formação da Diocese de Goiânia. Entre os 
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temas estavam as dificuldades e êxitos dos diversos movimentos em cada estado, a 

necessidade dessa troca de informações e a possibilidade de se criar um movimento mais 

autônomo em relação à CPT, que não era consensual, segundo Mitsue Morissawa. 

(MORISSAWA, 2001, p. 137). Estava aberto o caminho para a institucionalização do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra que ocorreria no I Encontro Nacional dos 

Sem-Terra, em Cascavel, no Paraná. 

Assim, a rearticulação das lutas por terra seguiu características bem peculiares se 

comparadas às que foram interrompidas a partir do golpe militar de 1964. Perderam 

progressivamente o caráter regional e partidário que tinham, respectivamente pelas Ligas 

Camponesas e MASTER, vinculada ao Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB de Leonel 

Brizola. Nesse processo a CPT foi fundamental ao fazer um trabalho pastoral ecumênico e 

articulado com o marxismo da Teologia da Libertação na criação do MST. Por fim, sua 

emergência estava ligada aos tempos de reorganização política brasileira, de novos atores 

como o Partido dos Trabalhadores e a Central Única dos Trabalhadores; tempos de anseios 

por democracia, como vimos. Esse novo movimento tem como bandeira central a ocupação e 

como base de sustentação os assentados, mas, nesse outro momento, dentro de um caráter 

nacional. 
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IV – A CERCA DO ESPAÇO: O PAPEL DO MST NA NACIONALIZAÇÃO DA 

QUESTÃO AGRÁRIA 

“Pois não é que uma bandeira tão arcaica, uma massa de pés descalços e uma 

estrutura tão antiquada agitam o Brasil de norte a sul?” 

Revista Veja, junho de 1998 

 

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra eclode, como vimos, como o maior 

representante das lutas sociais por terra no Brasil. Mais que isso, pois antes dele não existia 

uma questão agrária como problema nacional tal como a entendemos contemporaneamente, 

isto é, com uma certa unidade em torno do território nacional; e seu uso antes de 1984, ano de 

fundação do MST, consiste, de algum modo, em anacronismo. No entanto, próprio MST não 

se enxerga como inventor dessa questão, preferindo se aproximar de uma visão de 

continuidade com as lutas por terra do passado. 

Não entraremos aqui no mérito do desgastado debate sobre realidade/discurso. O 

referencial teórico aqui usado já foi exposto no primeiro capítulo. Não é também uma questão 

de procurar uma ruptura, ou argumentar favoravelmente sobre uma possível continuidade. A 

formação do MST e sua ligação com as lutas por terra já foram tratadas no segundo capítulo; 

também, por nossa opção pela dialética, percebemos o MST como uma superação das Ligas 

Camponesas e demais movimentos agrários. O ponto central aqui é a formação da questão 

agrária como um problema nacional a partir da emergência do MST, ou seja, o objeto de 

estudo deste trabalho propriamente dito. Para isso contamos com: análise do discurso 

midiático conservador que vê o Movimento como “um problema nacional”, representado aqui 

pela Revista Veja; análise do discurso do próprio MST, que se enxerga “herdeiro de uma 

tradição nacional de lutas”, através da publicação anual Conflitos no Campo Brasil, além de 

textos de seu site, seus gráficos explicativos, suas bandeiras e hinos; através da revisão 

bibliográfica da Igreja Católica (entidade que na segunda metade do século XX com seu 

caráter igualmente nacional, por meio da Comissão Pastoral da Terra, ajudou a criar o MST). 

Mas, antes de prosseguirmos, se faz necessário uma reflexão justamente sobre o que 

constitui uma nação e o que alimenta o nacionalismo; mais precisamente: o que é uma 

nação? O que é o nacionalismo? Essas questões foram pensadas, nesses termos, e com 

considerável intensidade, apenas recentemente, há cerca de quarenta anos. Isso é muito pouco 

quando levamos em conta que o pensamento corriqueiro sobre a origem do tema, mais 

propriamente a origem da nação, se perde em um tempo remoto, milenar. Essa análise 
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reflexiva tardia permanece mesmo quando consideramos, juntamente com grande parte da 

produção teórico-acadêmica, a origem bem mais recente da questão nacional, fins do século 

XIX
30

; afinal se passou um século.  

A constituição da nação ocorre depois da consolidação do Estado moderno, ao 

contrário do que se costuma imaginar. O Estado cria a nação, assim como cria a língua, e não 

o oposto, como afirma Eric Hobsbawm, mesmo que haja particularidades diversas em cada 

caso e dificuldades intrínsecas ao tema e suas fontes. Entre essas dificuldades tem-se o fato de 

a literatura liberal tomar como óbvia a ideia de nação e, por isso, não procurar explicá-la, e o 

alto grau de analfabetismo que ainda predominava no tempo de concepção da nação. Nesse 

ponto, não é necessário aqui mais detalhamentos. 

Importa pensarmos: como grandes contingentes populacionais se sentem pertencidos 

a uma unidade, ainda que com pessoas que nunca viu e certamente não verá no decorrer da 

vida? Como essa unidade, dentro de determinado momento histórico e suas particularidades, 

produz um certo capital político ou, em outros termos, uma motivação política? Para a 

primeira questão, Benedict Anderson usou o termo “comunidade imaginada” na direção de 

quebrar o maniqueísmo comunidade real x comunidade inventada; assim, toda comunidade 

com um número de pessoas suficientemente grande para que nem todos possam se conhecer 

concebe “a imagem viva da comunhão entre eles” (ANDERSON, 2008, p. 32). E é justamente 

a forma peculiar de se imaginar de cada sociedade, segundo Anderson, o que as diferenciam. 

Para a segunda questão, que parece conter parte da resposta da primeira, tomemos 

um trecho de Eric Hobsbawm que pode esclarecê-la em um tom pragmático: “os Estados e os 

movimentos nacionais podem mobilizar certas variantes do sentimento de vínculo coletivo já 

existente e pode operar potencialmente, dessa forma, na escala macropolítica que se ajustaria 

às nações e aos Estados modernos” (HOBSBAWM, 1990, p. 63). Essa ideia parece elucidar 

um pouco o ponto de por que uma comunidade se imagina desta forma e não daquela ao 

conceber suas relações nacionais em substituição de outras (presenciais) erradicadas pelo 

passar do tempo, como pensou Hobsbawm.  

Essa relação – Estado moderno, povo e sentimento de pertencimento à nação – foi 

nomeada por Hobsbawm como “protonacional” e tipificada em duas pelo mesmo autor em 
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 Eric Hobsbawm (1990) aponta, como outros autores, o ano simbólico de 1884, quando, pela primeira 

vez, o Dicionário da Real Academia Espanhola usa a terminologia contemporânea de Estado, nação e 

língua e a igualmente contemporânea relação entre eles. Dentro da variação de significados anteriores, 

havia em comum que nenhum considerava uma unidade relativamente homogênea de grupo tão grande 

quanto a que cobre extensões de terras hoje identificadas com os países ou mesmo equivalentes a eles.  
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laços supralocais, que são as que vão além dos espaços concretos habitados na vida (como a 

devoção a um lugar sagrado além da vida); e os laços de grupos ligados de forma mais direta 

e institucional a um Estado-nação, com grande possibilidade de ter popularidade e esta se 

estender consideravelmente. Aqui ainda não estamos falando da afinidade nação-território, 

surgida tempos depois. 

A conexão entre nação e território e o sentimento de pertencimento a ambos, o 

nacionalismo, surge com o Estado nacional no século XIX e tem na língua e etnia elementos 

agregadores desse sentimento, embora não causadores deste nem mesmo suas estruturas 

essenciais. Isso porque  

 

Onde não existem outras línguas no mesmo espaço, o idioma próprio de cada 

um não é tanto um critério de grupo como algo que todas as pessoas 

possuem, igual às pernas. Onde muitas línguas coexistem, o multilinguismo 

pode ser tão normal que constitui, de modo bastante arbitrário, uma 

identificação exclusiva com qualquer idioma. [...] As populações dos 

grandes Estados-nações territoriais são quase invariavelmente muito 

heterogêneas para reivindicar uma etnicidade comum [...]. (HOBSBAWM, 

1990, p. 63). 

 

Sendo assim, e considerando o MST um movimento nacionalista ou, para não 

confundirmos com outros tipos de movimento assim identificados, como os separatistas, de 

caráter nacional; quais seriam seus fatores agregadores? O que faz do movimento uma 

comunidade imaginada (para repetir aqui o questionamento de Hobsbawm a partir do termo 

de Anderson, dois grandes clássicos sobre o tema)? Essa resposta se desdobra neste capítulo e 

é considerável parte do objetivo deste trabalho. Por ora indicamos a associação entre classe, 

campesinato e naturalidade voltados para o valor de democracia e a reforma agrária. 

É de longa tradição na história do Brasil a ocupação de terra. Esse fator de uso da 

terra, de fixação nela e do decorrente sustento familiar por si só nunca alteraram o sentido de 

propriedade da terra, pois a Lei nº 601 promulgada por Dom Pedro II em 1850, conhecida 

como Primeira Lei de Terras, apesar de regulamentar a propriedade pelo uso, cobrava altas 

taxas de quem fosse oficializar a posse de suas terras, o que terminou por desfavorecer os 

agricultores pobres. “Em razão de a Lei de Terras ser tão discriminatória, surgiram, no final 
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do século passado, os primeiros grandes movimentos camponeses (...)” (STÉDILE, 1997, p. 

11). Esses movimentos camponeses citados por Stédile eram os regionais, e, por isso, não 

pensavam transformações para o Brasil enquanto Estado-nação.  

Com a Constituinte de 1946 e a proposta de Luís Carlos Prestes de que todas as 

terras mal utilizadas deveriam ser desapropriadas pelo Estado e distribuídas entre camponeses 

pobres desenvolveu-se o conceito do uso social da terra. A terra era pensada, dentro dessa 

ideia, como um bem social, com a função de gerar alimentos e sustento de famílias, e no 

latifúndio improdutivo seu oposto. Essa proposta, apesar de ter aberto certos precedentes, 

como o que “o governo poderia desapropriar terras, se isso fosse de interesse social” 

(STÉDILE, 1997, p. 12-13), não foi aprovada, o que indica não só o caráter conservador do 

Parlamento no período, mas também a fraqueza da pressão política e social na direção 

contrária no que diz respeito especificamente à reforma agrária.  

Até então, década de 1960, a reforma agrária era um dos pontos dos partidos de 

esquerda e eram estes mesmos partidos que organizavam localmente os diversos movimentos. 

A União de Lavradores e Trabalhadores do Brasil – as ULTABs – eram coordenadas pelo 

Partido Comunista Brasileiro; o  Movimento dos Agricultores Sem Terra – MASTER – era 

dirigido pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. O mesmo ocorreu, pouco depois, com as 

pastorais da Igreja Católica que criaram e coordenaram as Frentes Agrárias Católicas: Frente 

Agrária Gaúcha – FAG; Serviço Pastoral de Pernambuco - SORPE; e Serviço de Apoio no 

Rio Grande do Norte – SARN. Como se pode observar, todos estes fazem referência ao estado 

de atuação: Rio Grande do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Norte, respectivamente. A 

questão agrária, se não é mais local, ainda é estadual. 

As Ligas Camponesas começaram com reivindicações locais no Estado de 

Pernambuco decorrentes do crescente processo de exclusão sofrido pelos trabalhadores rurais 

causado pelo desenvolvimento do capitalismo no campo, mais concreta e especificamente a 

expulsão gradativa de foreiros. Seu primeiro indício se dá no Engenho Galiléia, município de 

Vitória do Santo Antão, aproximadamente 60 km de Recife, em meados dos anos 1950.  

 

José Hortêncio, não podendo pagar, [...] é ameaçado de expulsão pelo dono 

da terra. Procura José dos Prazeres, antigo membro do Partido Comunista, 

agora dedicado a contactar camponeses em litígio com os proprietários. 

Estes, percebendo que não se trata de um caso isolado, mas que a situação é 

vivenciada por inúmeros foreiros do engenho, propõe-lhe a formação de uma 
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sociedade, com o fim de adquirir um engenho, para que todos se livrem do 

pagamento da rendo e da ameaça de expulsão. Era maio de 1954. 

(BASTOS, 1984, p. 18-19). 

 

A partir desse ponto o número de foreiros e o grau de organização do incipiente 

movimento cresceram, notadamente após procurarem o deputado Francisco Julião que, além 

da defesa jurídica, intercede pelo grupo na Assembléia Legislativa. As defesas dos 

camponeses feitas por Francisco Julião e sua perseguição pela Polícia Federal (Anexo B), 

comprovam que, mesmo dentro do campo da legalidade, os interesses dos latifundiários 

estavam acobertados pelo Estado brasileiro. Estes foreiros defendidos pelo deputado passaram 

a ser conhecidos por “galileus” e a imprensa nomeia o grupo deles de “Liga Camponesa”, 

relembrando o nome de antigas ligas camponesas organizadas pelo PC no mesmo estado.  

Nesse momento o movimento tem como objetivo a terra para produção e 

comercialização, sem grandes questionamentos sobre fatores estruturantes da produção 

agrícola ou intenção de se articular e se expandir enquanto movimento social. Não havia uma 

ideologia de movimento social, mas sim uma individualista, que escamoteava as relações de 

dominação no campo e deixava o trabalho como algo isolado, uma realidade e necessidade de 

cada um, principalmente por certas características que o trabalhador rural, quando dono de sua 

terra, tem em seu ofício, como não cumprimento de horários ou possibilidade de ser demitido. 

Assim, percebemos no relato de um camponês do Galileu sobre o trabalho: “O bom é 

trabalhar quando se quer, não ter patrão, e se a gente perde o sítio fica cativo, e deixa de ser 

dono de si”. (BASTOS, 1984, p. 39). Não há, portanto, as noções de classe e qualquer 

organização, mesmo regional, nesse primeiro período das Ligas Camponesas.  

Nos anos seguintes ocorre uma nova fase, quando as Ligas passam a categoria de 

organização regional, aparelhada pelo PC, segundo os critérios de Elide Bastos. Sucede, de 

forma geral, uma preocupação com a questão agrária no Nordeste. Exemplo disso é um 

congresso ocorrido em Recife sobre a questão agrária que teve como resultado o documento 

“Carta de Salvação do Nordeste”. Mesmo sendo um encontro nacional, o foco é uma região. 

A própria composição política que fortalecia o movimento no nível regional era inviável no 

nacional.
31
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 A aliança política se constitui com membros do PTB, PCB, UDN, PSB e PSP dentro de uma lógica 

desenvolvimentista dos anos 1950, objetivando a modernização do campo no Nordeste. Cid Sampaio, 
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Por fim, ainda seguindo a divisão de Bastos, há uma expansão nacional. Segundo a 

autora, essa expansão ocorre paralelamente à adoção da ideia de reforma agrária, e não mais 

exclusivamente a conquista de direitos. E nesse ponto vem uma definição mais clara na 

ideologia e, consequentemente, nas estratégias de ação coletiva. Em resposta, setores 

conservadores reprimem o movimento de diversas formas: armando funcionários no campo e 

promovendo assassinatos nos membros das Ligas; controlando institucionalmente as lutas 

mais radicais por terra com projetos comedidos de reforma agrária; colocando a questão como 

simples extensão de direitos trabalhistas ao campo, etc. 

No entanto, essa fase nacional possui limites significativos. Primeiro, como indica o 

próprio nome, as Ligas Camponesas, não por acaso no plural, ainda formam um aglomerado 

de pequenos movimentos, mesmo que agora com um objetivo comum. Segundo, na direção 

política das Ligas não havia consenso em como proceder para fazer a reforma agrária. Uma 

ala, dirigida pelo PCB/ULTAB, considerava a reforma agrária parte de um programa maior ou 

um estágio de desenvolvimento de uma transformação social maior; outras lideranças, 

atreladas mais diretamente às “ligas”, defendem que a reforma agrária traria necessariamente 

uma grande e estrutural mudança na sociedade. Não havia portanto uma independência 

organizativa das Ligas, como podemos perceber em um documento do Exército do Brasil ao 

afirmar que “as Ligas Camponesas são organizações auxiliares do Partido Comunista” (Anexo 

D). Terceiro, não havia uma identidade nacionalista traduzida em símbolos de unidade, como 

uma bandeira.  

No Período do Regime Militar, especialmente entre os anos de 1967 e 1973, a 

questão agrária foi reprimida e houve um enfraquecimento das Ligas Camponesas. Há uma 

diferenciação entre os termos “questão agrícola” e “questão agrária”, que nesse ponto do texto 

se faz necessário explicar.  O primeiro se refere à própria produção: seus meios tecnológicos, 

quantidade e qualidade. O segundo diz respeito às relações de produção: trabalhadores, 

latifundiários, Estado etc. Autores como José Graziano da Silva e Ignácio Rangel destacam 

essa diferenciação. No período citado, apesar da desvalorização do governo na questão 

agrária, seu posicionamento foi de valorização da questão agrícola. Além da repressão 

política, tratada no capítulo anterior, havia um entusiasmo de grande parcela da população 

com a ditadura e uma hegemonia ideológica em torno do ufanismo promovido pelos militares. 

Era forte a crença no futuro do país e que este futuro já estava, em parte, no presente com 

certos avanços na economia, urbanização, esporte etc.  

                                                                                                                                                                          
governador de Pernambuco pela UDN, possuía aliança com membros da esquerda que era impossível 

nacionalmente, como observa Elide Bastos. 
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Nesse período, que ficou conhecido como o do “milagre brasileiro”, pouco 

se falou da questão agrária. Em parte porque a repressão política não deixava 

falar de quase nada. Mas em parte também porque muitos achavam que a 

questão agrária tinha sido resolvida com o aumento da produção agrícola 

ocorrido no período do milagre. (SILVA, 1980, p. 08). 

 

Com a emergência do MST nos anos 1980 a questão ganha novos contornos. A 

própria ideia de propriedade da terra vem associada à de ocupação e o uso social se firma 

enquanto parte do conceito dessa propriedade, conforme podemos ver na Constituição Federal 

de 1988:  

 

Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, 

possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, 

em zona rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por 

seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a 

propriedade. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 

   

Mas, se o conceito de propriedade pode indicar, reforçado por grande bibliografia
32

, 

que a ocupação da terra tem raízes anteriores ao MST, isso se dá de forma não unificada, 

ainda que recorrente. Como vimos, havia vários movimentos regionais como o MASTER e as 

Ligas Camponesas ou ocupações feitas por grupos não institucionalizados. Eram ocupações 

frequentes, mas não unificadas, postas como um problema nacional, da extensão nacional ou, 

ainda, de um país que não distribuiu equitativamente sua terra para seu povo. É nesse ponto 

que entra em cena o MST. 

A maior unidade em torno da reforma agrária se deve a vários fatores. Os 

movimentos em questão, anteriores ao MST, além de regionais, como já visto, eram 

essencialmente sindicais e corporativistas, não raro, individualistas. Para esses movimentos a 

conquista da terra de seus membros encerrava o processo de luta. No caso do MST o 

sindicalismo (reivindicações diversas após o assentamento, tais como crédito para produção) é 

uma parte do movimento. Na verdade, nem a conquista da terra nem o atendimento das 

reivindicações pós assentamento representam a etapa final. Esta não é uma reivindicação 
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 João Pedro Stedile, Bernardo Mançano Fernandes, Ademar Bogo, João Graziano da Silva, entre outros. 
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corporativista ou sindical e sim classista: “O MST só conseguiu sobreviver porque conseguiu 

casar os interesses particulares, corporativos, com interesses de classe” (STÉDILE e 

FERNANDES, 1999, p. 35). 

Enquanto representação de classe, o movimento sai da seara regional, deixa de 

incomodar apenas o latifundiário alvo de ocupação e passa a ser um ator nacional, que coloca 

em xeque estruturas culturais, econômicas e sociais do capitalismo. Por isso é rechaçado 

enquanto ameaça ao desenvolvimento da nação por diversos setores da direita brasileira. O 

MST constitui o primeiro grande projeto político de transformação nacional a partir da 

reforma agrária. 

Inicialmente temos uma sigla sem referência a um estado, a uma região: Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Ainda que não tenha “nacional” ou “brasileiro” a não 

regionalização acabou por tomar esse efeito, potencializado pela exposição na mídia nacional 

e, nesse sentido, o posterior desenvolvimento de seus símbolos e mística, como a bandeira e o 

hino, além de ter surgido ligado a uma Igreja de grande força nacional, como veremos 

adiante.  

 

O MST de dentro e fora: as revistas Veja e Conflitos no Campo Brasil 

O MST sempre teve destaque na grande imprensa e isso já é um considerável indício 

de sua força política. Como disse Bruno Konder, “a presença do MST nos editoriais dos 

jornais mais importantes do país já constitui uma prova bastante conclusiva da sua relevância 

como ator político na cena nacional”. (KONDER, 2001, p. 04). A Revista Veja, diante do 

crescimento do MST enquanto organização social, não ficou indiferente (ver anexo E). Essa 

revista será analisada enquanto veículo de informação de direita, tais quais outros de grande 

circulação nacional. Sua seleção foi feita por, basicamente, dois critérios: é a revista com 

maior circulação nacional; possui um caráter ideológico bastante claro, agressivo até, embora 

procure escamoteá-lo através do discurso de “imparcialidade”, já desconstruído no primeiro 

capítulo. Além de pequenos artigos e notícias, fez matérias de capa, das quais analisaremos 

duas, a edição 1648, ano 33, de 10 de julho de 2000, e a edição 1549, ano 31, de 03 de julho 

de 1998. 

A edição de 2000 traz na capa a bandeira do movimento com a seguinte chamada: “A 

TÁTICA DA BADERNA: O MST usa o pretexto da reforma agrária para pregar a revolução 

socialista”. Como já vimos, o socialismo não é algo que é negado pelo MST, pois está em seu 
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programa. A reforma agrária é um caminho para o socialismo, mas ela também é, por si só, 

considerada necessária. 

Dentro da revista, na matéria de capa, o título é “Sem Terra e Sem Lei”. O texto 

inicia admitindo a desigualdade social no país e a grande concentração fundiária: “A má 

distribuição de terras no Brasil tem condições históricas, e a luta pela reforma agrária envolve 

aspectos políticos e sociais [...] Montar uma nova estrutura fundiária que seja socialmente 

justa e economicamente viável é dos maiores desafios do Brasil” (VEJA, 2000, p. 42). A 

revista utiliza o tempo na grande escala ao citar as “razões históricas”, o que minimiza a 

omissão do Governo Fernando Henrique Cardoso com a reforma agrária, mesmo este já 

estando 6 anos a frente do executivo federal na data de publicação da edição. 

Por outro lado, inicia uma justificativa de uma possível inviabilidade da reforma 

agrária: 

A reforma agrária saiu da agenda dos países desenvolvidos há mais de vinte 

anos. Ou já tinha sido feita, ou não fazia mais sentido como fator de 

desenvolvimento. Até a década de 60, distribuir terras garantia um aumento 

na produção agrícola dos países. Depois, com o aumento da produtividade, 

garantiu-se o abastecimento não pela repartição da terra, e sim pelo uso da 

tecnologia. (VEJA, 2000, p. 43). 

 

O desenvolvimento tecnológico do meio agrícola não significou desenvolvimento 

social, mas, ao contrário, desemprego estrutural, uso de agrotóxicos, maior concentração de 

renda e maior produção de alimentos transgênicos. O discurso de que a reforma agrária é uma 

agenda do passado e que não e mais viável hoje, paradoxalmente, mascara a defesa da 

estrutura conservadora de um país ainda latifundiário. O discurso que se mostra progressivo e 

atento ao desenvolvimento tecnológico, na verdade fortalece uma ideologia conservadora, de 

direita. 

Esse discurso visa enfraquecer o MST, incentivando todas as medidas do governo 

nesse sentido. Uma delas é a descentralização e fragmentação da reforma agrária, justamente 

o caminho contrário construído pelo movimento. Na mesma matéria cita Fernando Henrique 

Cardoso:  
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“O Brasil cansou da falta de respeito à liberdade, da transformação da 

liberdade de uns no constrangimento de outros. O Brasil e o presidente não 

vão mais admitir que funcionários públicos sejam reféns de gente que faz 

baderna em nome de uma causa que em si é justa” disse o presidente. [...] O 

governo demorou muito tempo para resolver que as invasões promovidas 

pelos sem-terra em prédios públicos, algumas com quebradeira, exigiam 

reação severa das autoridades. (VEJA, 2000, p. 46). 

 

Novamente, é o “Brasil” que ganha voz pela revista e pelo presidente ao negar o 

MST, no caso, justamente com um projeto de diminuir seu caráter nacional. A Revista Veja 

reforça as atitudes contrárias ao Movimento, inclusive sugerindo que são tardias, que “o 

governo demorou muito”. O valor abstrato da liberdade, valor máximo do neoliberalismo, é 

reforçado por Fernando Henrique Cardoso e a Veja e colocado em oposição ao MST. De um 

lado um Brasil democrático e moderno, que valoriza a liberdade e, do outro, um Brasil 

atrasado que apela para formas autoritárias no seu fazer político. Embora maniqueísta, a 

revista critica essa atitude a colocando como prática do MST: “Cria-se assim um mundo em 

que o MST desempenha o papel do Bem, num cenário maniqueísta em que o governo FHC é 

o mal” (VEJA, 2000, p. 48). 

A outra edição tem como tema o MST em um enfoque mais político e ideológico, 

com destaque para a liderança de João Pedro Stédile. Percebemos, no entanto, o mesmo 

ataque ao movimento: “Pois não é que uma bandeira tão arcaica, uma massa de pés descalços 

e uma estrutura tão antiquada agitam o Brasil de norte a sul?” (VEJA, 1998, p. 42). Ainda na 

primeira página da matéria, menciona supostos “saques em Pernambuco”, “invasão à 

delegacia de polícia na Bahia” e “ocupação de agência bancária no Paraná” (VEJA, 1998, p. 

42). 

A tônica permanece: crítica feroz ao movimento. Cabe, ainda, observar que a crítica 

vem sempre imbricada do aspecto nacional, ora exposto como “Brasil de norte a sul”, ora com 

uma sequência de fatos associados a estados distantes, espalhados pelo território nacional: 

Bahia, Pernambuco, Paraná. O MST constitui, para a direita, uma ameaça à nação; se espalha, 

tal qual um vírus, e provoca inúmeros “sintomas”: instabilidade política, saques, ocupações 

etc.  

Segundo a revista, a reforma agrária “é uma bandeira do século passado, fora de 

moda”, embora admita, paradoxalmente, que o nosso país é o “Brasil dos latifúndios”. Esse é 
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apenas um exemplo de como se distorcem informações, se afirma peremptoriamente que as 

lutas sociais são assuntos encerrados, do passado, mesmo que seus problemas estejam 

presentes no Brasil contemporâneo. 

Mais especificamente sobre quem forma o MST, afirma que “há de tudo: 

desempregados, analfabetos, agricultores arruinados, comerciários sem eira nem beira, gente 

que foi bóia-fria ou veio de favelas nas grandes cidades” (VEJA, 1998, p. 42). Após essa 

classificação que reifica os militantes do movimento, pois são identificados com o pronome 

“tudo”, segue afirmando que a própria esquerda sempre julgou “impossível organizar e 

conduzir”, sem, claro, evidenciar de onde retirou essa informação ou como, a partir de 

deduções, se chegou a essa assertiva. Ainda sobre as pessoas que formam o MST, cita Karl 

Marx, ao chamar esses indivíduos de lúmpen, “o lixo de todas as classes”. Ora, para Marx, o 

lúmpen não indica o grau de pobreza do indivíduo, mas o grau de desorganização perante a 

classe e ao exercício de atividades marginais para sobreviver
33

; logo, se as pessoas do MST se 

organizam enquanto movimento social que reivindica terra e a transformação social e são 

agricultores, podem ser qualquer coisa, exceto lúmpen. 

No texto do MST, A reforma agrária necessária, citado na mesma revista, logo em 

seu início afirma que “Essa proposta de reforma agrária se insere como parte dos anseios da 

classe trabalhadora brasileira de construir uma nova sociedade: igualitária, solidária, 

humanista e ecologicamente sustentável.” A referência ao Brasil ou a condição de brasilidade 

é permanente em todo texto. Segundo a revista, uma forma “arcaica” de enxergar o país. 

Contrariamente o texto diz respeito, dentre outras coisas, ao combate à escravidão, que, 

mesmo depois de tantas tentativas de criação de uma lei proibitiva mais severa, permanece 

existindo graças à força da bancada ruralista na câmara. Outro exemplo do Movimento que 

sintetiza bem a lógica do pensamento nacional, ainda na mesma revista, está na seguinte frase, 

se referindo à concentração de terra: “Esta estrutura, mantida a ferro e fogo, mostra a total 

incapacidade das elites brasileiras de pensar o Brasil para os brasileiros” (Conflitos no 

Campo Brasil 1998, 1999, p. 05. Grifos nossos). 

Paradoxalmente há algo em comum nas duas visões antagônicas, separadas por 

ideologias e projetos políticos opostos, sobre o que é o MST. Na sua própria visão, o 

movimento é uma continuação das lutas do passado, são herdeiros dessas lutas, pois o elo 

                                                           
33

 Para maiores detalhes sobre o conceito de lúpen e quem nele se encaixa segundo Karl Marx, ler o 

capítulo V de “O 18 de Brumário de Luís Bonaparte”.  
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entre elas é o território nacional, como podemos perceber pela fala de João Pedro Stedile no 

site do MST: 

 

Mas seria injusto dizer que começamos ali [Cascavel, Paraná, 1984]. A 

semente para o surgimento do MST talvez já estivesse lançada quando os 

primeiro indígenas levantaram-se contra a mercantilização e apropriação 

pelos invasores portugueses do que era comum e coletivo: a terra, bem da 

natureza. Como imaginar o Movimento Sem Terra hoje, sem o exemplo de 

Sepé Tiarajú e da comunidade Guarani em defesa de sua terra sem Males. 

Ou da resistência coletiva dos quilombos ou de Canudos? Da indignação 

organizada de Contestado? Como imaginar nosso movimento sem o 

aprendizado e a experiência das Ligas Camponesas ou do Movimento de 

Agricultores Sem Terra - Master. Por tudo isso, nos sentimos herdeiros e 

continuadores de suas lutas. (MST, site, 2012). 

 

Assim, o MST é identificado com o Brasil, nasce junto com o país e é 

anacronicamente referente a todo seu território contemporâneo, mesmo antes de suas 

limitações geográficas, tais como conhecemos hoje, serem definidas. É uma identidade 

espacial, que não conhece as vicissitudes do tempo. Toda sua renovação é vista como 

atualizações necessárias, adaptações e desdobramentos de uma luta secular, travada entre 

indígenas e portugueses, entre escravocratas e quilombolas. Leonardo Boff escreve em seu 

site algo que corrobora esse viés: “Vocês resgatam uma das mais ancestrais convicções da 

Humanidade: a Terra é um bem comum.” (BOFF, 2014, p.01). 

Nas edições da Veja, tidas aqui como exemplo da grande mídia nacional e 

conservadora, também há essa identificação. Ao tentar desqualificar o movimento enquanto 

campo válido de luta pela terra, a revista o associa a crimes, lembrando que recursos públicos 

passam pelo MST e, assim, mesmo que não tenha “invasões” ou “vandalismo” em todas as 

regiões ou cidades, cada brasileiro financia sem escolha essas supostas “ilegalidades”: “Ao 

ocupar um ministério, invadir uma fazenda, patrocinar um confronto com a polícia, o MST o 

faz com dinheiro de impostos pagos pelos brasileiros (...)”. ( VEJA, 2009, p. 65). No recorte 

estudado, referente aos governos anteriores ao do Partido dos Trabalhadores a partir de 2003, 

essa relação entre custo do erário brasileiro pago por todos vai no sentido dos “prejuízos” 

causados mediante ocupações e problemas ocasionados na produção agrícola derivados da 

quebra de equipamentos ou interrupção do cultivo do latifúndio, por exemplo. Ou seja, se em 

2009 a lógica era de que o governo federal gastava dinheiro dos brasileiros com “crimes”, 

antes, sem tanta “culpa” do governo federal, esse mesmo “movimento criminoso” causava o 
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mesmo prejuízo estendido a todos os brasileiros e ao governo brasileiro, que deveriam ambos 

combater o movimento, cortando apoio e repreendendo com força policial, respectivamente. 

A questão do “problema nacional” sobreviveu na grande mídia, incorporando entre os 

culpados o governo federal a partir de 2003, mas que não será analisado profundamente aqui, 

justamente por se tratar de outra fase para o MST.  

Assim, qualquer pessoa dentro do território nacional, segundo o olhar da revista, 

deveria revoltar-se contra o MST. O movimento prejudica todo país, todos os cidadãos dentro 

do território nacional, mesmo moradores de uma cidade ou estado onde nunca houve qualquer 

ação do movimento. É uma forma de legitimar também uma intolerância nacional, sem foco 

nas ações, mas no movimento enquanto componente indesejado da política nacional, enquanto 

também representante de uma classe indesejada que infesta o país, mesmo aqueles que não 

fazem parte do MST. Acabar o MST seria uma espécie de eugenia política nacional e, acima 

de tudo, necessária. 

Nas publicações do próprio movimento, mais precisamente da Comissão Pastoral da 

Terra, há o fator nacional. Desde os anos 1980 anualmente é publicada a Conflitos no Campo 

Brasil. É uma revista que traz uma série de tabelas, gráficos, porcentagens e dados diversos 

sobre as ocupações de terra e os conflitos no país, organizando por estados, gravidade de 

conflito, número mortes etc. O nome evidencia a ideia de nação, de que a questão agrária está 

intrinsecamente relacionada com o território nacional e com o país, de formas diversas. Os 

dados de conflitos algumas vezes são sobrepostos no mapa do Brasil, formando uma espécie 

de gráfico ou ideograma sempre com caráter nacional. Com isso, mesmo as regiões ou estados 

que não constam os dados analisados, como conflitos ou ocupações, por exemplo, entram no 

conjunto, são inseridos no espaço de análise, como podemos observar na imagem abaixo: 
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Mesmo quando o dado analisado não tem uma distribuição considerável pelo 

território, por vezes, o uso do mapa permanece; ou seja, mais do que o lado pragmático da 

visualização dos dados apresentados, está a noção que eles estão no Brasil, ainda que em uma 

pequena parte dele: 
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Outra forma é o gráfico pizza, que pode incluir cidades e estados em regiões e, 

mesmo observando os diversos graus do elemento em questão, termina, justamente pela 

adoção do corte espacial região, que é muito extenso, abarcar todo o território nacional. O 

gráfico expõe as diferenças regionais, mas sobretudo aglutina as regiões, as imaginando como 

um todo: 

 

 

A construção de identidade do MST enquanto projeto nacional transpassa as 

diferentes ideologias e são absorvidas por ambas, com a mesma intensidade, mas em sentidos 

contrários. Enquanto o próprio movimento trabalha a questão como fator legitimador das lutas 

sociais, construtores de um Brasil mais igualitário, a grande imprensa e outros setores 

conservadores, representados nesse trabalho pela revista Veja, o percebe enquanto destruidor 

da ordem nacional estabelecida, “criminosos” que se alimentam do dinheiro oriundo de 

impostos da população brasileira. Os debates em torno do MST se entrelaçam com os de uma 

identidade nacional, seja para dar a ela contornos de perigo ou de utopia igualitária. 
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A Igreja Católica brasileira 

 

A Igreja Católica brasileira, mesmo ligada ao Vaticano e à sua estrutura hierárquica, 

tem componentes particulares, tanto em relação ao Brasil quanto à América Latina. Na década 

de 1970 a Igreja Católica brasileira era, segundo o brasilianista Scott Mainwaring, a mais 

progressista do mundo. Esse processo se iniciou justamente em 1964, com o golpe militar. 

Até então a Igreja mantinha uma boa relação com o Estado e a classe dominante, mas foi 

entrando em atrito com ambos na medida em que o governo desrespeitava frequentemente os 

direitos mais básicos dos que se opunham ao regime, sobretudo após o AI-5 em 1968. Antes, 

em um contexto mais geral, poderíamos ressaltar que 

 

Até a segunda metade do século XIX, a Igreja brasileira não mantinha 

vínculos fortes com o Vaticano, por isso desenvolveu-se de uma forma mais 

autônoma. Posteriormente, os papas João XXIII e Paulo VI encorajaram uma 

maior independência nacional, um fator de importância considerável para a 

compreensão da evolução da Igreja brasileira durante os anos 60 e 70. 

(MAINWARING, 2004, p. 32). 

 

Assim, devido a essa relativa independência, se desenvolve no catolicismo do Brasil 

o que o autor citado chamou de Igreja Popular, que são os “setores que tem uma visão política 

progressista da missão da Igreja” (MAINWARING, 2004, p. 10). A missão da Igreja deve ser 

levada em consideração, mas é preciso atentar para a diversidade dentro dessa missão, as 

diferentes formas de levá-la a cabo.  

Para Mainwaring é preciso ver a Igreja como uma tensão entre seu apelo universal e 

seu vínculo igualmente universal com o Vaticano e as diversas igrejas nacionais. A Igreja 

popular tem, portanto, a mesma missão das demais, de propagar a mensagem de sua crença, 

mas ocorre o choque quanto ao meio de se fazer isso. A Igreja Popular aumentou seu contato 

com as classes mais pobres e procurou fazer da Igreja um local de resistência ao Regime 

Militar, às desigualdades sociais; enfim, procurou fazer da religião um instrumento de ação 

política e não apenas espiritual. Essa é uma característica da Igreja Católica brasileira, ainda 

mais que outras igrejas com semelhante atributo na América Latina. Além disso, o não 

enfrentamento direto com o Vaticano, embora com tensões, não encerrou o diálogo e as 

transformações consentidas dentro da Igreja: 
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No Brasil, em contraste com vários outros países latino-americanos, a Igreja 

popular não consiste em agentes pastorais de base que estejam em conflito 

com a Igreja institucional. A divisão fundamental dentro da Igreja brasileira 

não provém de uma oposição entre base e hierarquia, mas envolve, antes, 

diferentes concepções da missão da Igreja, cruzando as fronteiras entre os 

grupos leigos, padres e freiras, e bispos. (MAINWARING, 2004, p. 10). 

 

Por um lado, o diálogo com o cume da hierarquia proporcionava respaldo no caráter 

progressista, e por outro, a própria aproximação com setores populares, movimentos e 

partidos de esquerda deram um modo bem peculiar ao catolicismo brasileiro. Esse lado 

progressista não é tão comum na Igreja, pois no “processo de transformação de seitas em 

Igrejas as organizações religiosas geralmente desenvolvem alianças com o Estado e com as 

elites como forma de assegurar sua posição institucional” (MAINWARING, 2004, p. 23). Por 

isso é importante a noção do fator religioso como determinante nesse processo, e não 

exclusivamente o de classe. Setores da Igreja entenderam que, no contexto do Brasil pós- 

1964, era preciso reformular sua política, ainda que por um caminho contrário aos interesses 

institucionais, que estariam mais assegurados em aliança com os militares. Por isso o teólogo 

Leonardo Boff afirma, sobre o MST, que sua “causa é justa, humanitária, e porque não dizer, 

divina” (BOFF, 2014, site). Assim, o autor não abandonou uma crença ao  dedicar-se à causa 

política, mas, pelo contrário, a reforçou ao perceber a luta pela terra como um meio pelo qual 

manifestava sua fé e ajudava à Igreja a cumprir sua missão. 

 

Desde o início da década de 60, movimentos de base e movimentos leigos 

tem desempenhado papéis importantes na transformação da Igreja brasileira. 

Bem antes de surgir a teologia da libertação, movimentos leigos brasileiros e 

agentes pastorais progressistas já haviam feito uma reflexão sobre os 

principais temas que seriam sistematizados pela nova teologia a apresentado 

uma concepção de fé vinculada a posições políticas progressistas. (...) 

Posteriormente, após a repressão ter destruído os movimentos leigos 

progressistas no início da década de 60  no Brasil, agentes pastorais 

continuaram inovando dentro das comunidades . Essa repressão foi um fator 

chave na transformação da instituição. (MAINWARING, 2004, p. 28). 

 

A transformação da Igreja também potencializou o caminho de abertura que a 

sociedade civil estava trilhando na segunda metade dos anos 1970 e não foi apenas um reflexo 



91 
 

desse contexto social. A própria sociedade não tinha muitas alternativas institucionais e a 

Igreja constituía um meio de combate ao regime militar e só posteriormente, com uma maior 

abertura política, a Igreja se fechou mais para a política social com o papado de João Paulo II. 

Frei Betto analisou essa característica da Igreja como canal de vozes progressistas a partir de 

1964 e mais acentuadamente em 1968: 

 

O cerceamento dos canais de crítica e oposição ao regime militar, mormente 

após o AI-5, fez com que a voz profética da Igreja comprometida com a 

pastoral popular ressoasse hegemônica na defesa dos direitos humanos e na 

denúncia das arbitrariedades cometidas em nome da segurança nacional. A 

pastoral popular ganhou uma conotação fortemente política e a política, 

enquanto expressão das bases populares, passou a exerce-se junto às 

comunidades cristãs (...). (BETTO, 1985, p. 91). 

 

Foi dentro dessa Igreja popular que surgiu a Comissão Pastoral da Terra que deu 

origem ao MST. É preciso ressaltar que havia, portanto, um caráter nacional na Igreja que 

muitos atores políticos de esquerda não tinham. Era forte no Partido Comunista
34

 o 

internacionalismo. Foi essa ligação à ideia de nação, de resolver problemas do Brasil e de ser, 

de certa forma, uma igreja nacional, uma das matizes para o aspecto nacional do próprio 

MST. Com relação ao nacionalismo e sua relação com a religiosidade, afirmou Hobsbawm: 

“A religião é um antigo e experimentado método de estabelecer uma comunhão, através de 

uma prática comum e uma irmandade, entre pessoas que de outro modo não teriam nada em 

comum”
35

 (HOBSBAWM, 1990, p. 83). Como escreveu Frei Betto a respeito das 

comunidades eclesiais de base e da organização administrativa e política da Igreja por zonas: 

“Ninguém pisa um pedaço de solo brasileiro sem pisar área de uma paróquia” (BETTO, 1985, 

p. 17). A Igreja brasileira estava em situação delicada dentro de um regime de exceção e 

sofrendo represálias, que diferenciava de muitas igrejas na Europa e América do Norte, por 

exemplo. Na América Latina, com tantas outras ditaduras, a diferenciação se dava pela 

                                                           
34

 Aqui entendido de forma genérica, colocado como um arquétipo e não precisamente o PC do B, PCB 

ou mesmo qualquer outro dentro ou fora do Brasil. Essa é uma característica bem comum nos partidos 

comunistas que resgata a máxima de Marx: “trabalhadores de todo o mundo, uni-vos”. A própria atuação 

política dos partidos comunistas que chegaram ao poder reforça essa característica como as colaborações 

econômicas que ocorria entre Cuba e União Soviética; o envio de tropos cubanas a vários países com foco 

de guerrilha etc. 
35

 Hobsbawm se refere às nações e não aos movimentos sociais, portanto, o fator religioso aqui é um 

agregador dessa vontade de unidade, mas não o único, afinal, se trata de pessoas que compartilham a 

mesma situação de segregação social, de pertencentes ao campo e de não ter terra. 
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existência de diálogo com o Vaticano, já que os grupos mais radicais se isolaram nos outros 

países e, por isso mesmo, não criou um grande respaldo pela população.  

Nos anos 1980 ocorre uma queda no papel de articulação política realizada pela 

Igreja. O renascimento da sociedade civil parecia tirar da Igreja esse peso, como podemos 

analisar na fala de Dom Eugenio Sales: 

 

 Está começando uma nova fase para a Igreja brasileira. A Igreja teve um 

papel muito ativo no período em que o Brasil se tornara uma sociedade 

fechada. Ela era “a voz daqueles que não tinham voz”. Hoje, o parlamento, a 

imprensa e os partidos estão em total funcionamento. Eles deveriam falar e a 

Igreja deveria se ocupar de seus prórpios assuntos. (SALES apud 

MAINWARING, 2004, p. 268). 

 

 Mesmo com o arrefecimento da ditadura e, por consequência, do papel da igreja de 

mediadora política da sociedade no decorrer da década de 1980, no campo as formas de 

dominação se mantém com alto grau de repressão, o que induz a Igreja a continuar com a 

mediação, agora mais delimitada à questão agrária. A Comissão Pastoral da Terra e o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra dela decorrente entram nessa conjuntura. 

 

 

 

A simbologia do MST 

 

O MST tem vários símbolos representativos de suas ações e de seus objetivos. Há o 

hino, a bandeira (Anexo A), a chamada mística e diversos autores, teóricos e líderes que 

funcionam, também, de certa forma, como símbolos. Com eles o movimento tenta criar uma 

unidade, uma noção de irmandade a partir de seus anseios. O símbolo maior, mais 

representativo, é a bandeira. Nela há um casal sobreposto ao mapa do Brasil de cor verde; o 

homem tem o braço direito erguido segurando um facão em riste. Além de utensílio de 

trabalho rural pode ser visto como uma arma, lembra a luta pela terra e a guerra contra o 

latifúndio. A mão fechada se associa ao clássico símbolo do punho erguido dos movimentos 
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de esquerda, o que é reforçado pela bandeira vermelha, a cor do socialismo. O homem usa 

chapéu típico de quem trabalha no campo. 

O mapa do Brasil verde, cor do campo, das plantações, enfatiza a nacionalidade do 

movimento e seu caráter rural. Não há espaço de outra cor, pois o MST deve promover 

igualmente a distribuição de terra por todo território do Brasil, formando, em sua utopia, uma 

unidade igualitária. É o espaço Brasil que está em jogo, que deve ser ocupado, que deve 

desenvolver novas relações sociais que não mais favoreçam uma elite, e sim a maioria dos 

trabalhadores, representados pelos trabalhadores do campo, representados, enfim, pelo MST. 

É a unidade espacial associada à unidade temporal das lutas indígenas por terra no período 

colonial, dos negros dos quilombolas e dos miseráveis desempregados na formação dos 

grandes centros urbanos. 

O mapa do Brasil é constantemente presente no MST, seja nas bandeiras ou nas 

representações dos dados em suas publicações, como já vimos. O mapa tem uma função 

política, adquire novos sentidos por diferentes atores sociais e estes sentidos estão sempre em 

disputa, fazem parte da luta de classes (bem como de outros conflitos de ordem diferente). No 

que diz respeito ao mapa e sua relação com identidade, explica Renato Peixoto: 

 

Pode-se dizer que mapear o território significa inscrevê-lo num determinado 

espaço e, ao mesmo tempo, possibilitar que a escrita desse território possa 

transformar o mapa. [...] Nesse sentido [...] o mapa é construído, a priori, no 

conjunto das representações culturais dos narradores e está sujeito a 

constantes reinvenções, que são também reelaborações de sua identidade. 

(PEIXOTO, 2011, p. 111). 

 

Assim, o mapa tem uma analogia com a identidade, com a formação desta 

identidade, e, principalmente, com a afirmação dela enquanto coerente e unitária.  

A referência à nação também é bastante presente no Hino do Movimento dos Sem-

Terra, no qual das quatro estrofes, três tem a palavra “pátria”. A pátria é, sob os contornos da 

utopia do movimento, o espaço identificado com a liberdade conquistada pelos trabalhadores 

após vitória sobre os opressores. A pátria é o espaço onde a utopia se concretiza em um futuro 

que se quer próximo. Essa proximidade é construída pela militância, através das ocupações, 

que é justamente a diferença entre a utopia do MST e a do cristianismo. Uma das formas 

encontradas pelas alas mais conservadoras da Igreja Católica de se contrapor aos próprios 
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movimentos agrários católicos foi a criação de pastorais da terra de caráter conservador, as 

chamadas Frentes Agrárias Católicas. Assim, o MST tem uma utopia que precisa e quer ser 

construída, ser construída com urgência, em um tempo breve identificado como “amanhã”, 

como sugere o “Hino do Movimento dos Sem-Terra”, escrito por Ademar Bogo e 

posteriormente musicado por Willy Correia de Oliveira: 

 

Vem, teçamos a nossa liberdade 

braços fortes que rasgam o chão 

sob a sombra de nossa valentia 

desfraldemos a nossa rebeldia 

e plantemos nesta terra como irmãos! 

 

Vem, lutemos  

Punho erguido 

Nossa Força nos leva a edificar 

Nossa Pátria 

Livre e forte 

Construída pelo poder popular 

 

Braço erguido ditemos nossa história 

Sufocando com força os opressores 

Hasteemos a bandeira colorida 

Despertemos esta pátria adormecida 

O amanhã pertence a nós trabalhadores! 

 

Nossa Força regatada pela chama 

De esperança no triunfo que virá 

Forjaremos desta luta com certeza 

Pátria livre, operária camponesa 

Nossa estrela enfim triunfará! 

 

Na primeira estrofe, a única que não contém a palavra “pátria”, o pronome 

predominante é o “nós”, sujeito oculto para “plantemos” e “desfraldemos”. Esse pronome 

remete a um coletivo formado por “irmãos” que plantam “nesta terra”, a seguir, no texto, 

identificado não apenas como um território físico, mas como a pátria. É o território nacional 

que orienta o MST para suas lutas, esperanças e também para suas críticas. Se esse território é 

o de um futuro melhor, também o é de um presente violento e repleto de latifúndios, como 

podemos perceber na charge utilizada pelo movimento abaixo: 
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www.facebook.com/MST acessado em 02/05/2014. 

A representação da nação ocorre igualmente com a bandeira nacional, também símbolo de 

patriotismo, esperança e de um Estado-nação desigual, latifundiário e elitista: 

 

www.facebook.com/MST acessado em 24/03/2014. 

 

A negação desse Brasil é um outro Brasil, identificado com a mesma bandeira e o 

mesmo território, mas com elementos humanos distintos, expostos com ênfase pelo MST. São 

eles as imagens de trabalhadores no campo com as bandeiras do movimento (com seu símbolo 

já analisado); o mapa do Brasil contendo alguma família camponesa; minorias identificadas 

http://www.facebook.com/MST
http://www.facebook.com/MST
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simbólica e historicamente com a formação do povo brasileiro e/ou com a luta por direitos, 

como no cartaz abaixo: 

 

                 

  www.facebook.com/MST acessado em 12/02/2014.  

 

Assim, forma-se uma unidade imagética que liga as minorias a um Estado-nação, cria-se um 

elo entre Estado, território, religião, reforma agrária e minorias que através do espaço identificado 

como Brasil e de um tempo distante, a saber, o próprio tempo da formação desse Estado, o ano de 

1500. Esse espaço-tempo-identidade Brasil constitui o campo de luta com aliados e inimigos, com 

tragédias e frustrações. Nele o MST se move e promove sua luta por terra, democracia e igualdade 

social. 

 

Os assentamentos do MST: um diálogo com Gilles Deleuze e Bernardo Mançano 

Fernandes 

Durante os seus primeiros quatro anos o MST só cresceu e ganhou notoriedade, 

aumentando, inclusive, o número de assentamentos e instâncias reguladoras. A chamada 

Coordenação Nacional (CN) já foi instituída em 1985, como um órgão administrativo e 

centralizador, já que o movimento ganhara uma grande dimensão. No ano seguinte, 1986, 

também foi criada a Direção Política (DP), ainda sob um pouco de influência das revoluções 

Soviética e Chinesa, mais especificamente as teorias de Lenin e Mao TseTung. A mais 

http://www.facebook.com/MST
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decisiva
36

, porém, só surgiu em 1988: a Direção Nacional (DN), criada após a extinção da DP, 

justamente pelo acúmulo de poder e as fracassadas tentativas de contê-lo.  Essas instâncias 

tinham como função organizar ações e encaminhamentos burocráticos, como a DN e a DP, 

articular lideranças e órgãos do movimento, como a CN. 

Assim, as criações e extinções desses órgãos deliberativos e burocráticos, 

inclusive outros ligados às elites rurais, em contraposição, são entendidas aqui como um 

processo de desenvolvimento da identidade política do MST ideológica e institucionalmente. 

Esse processo se dá pela constituição de novas forças políticas que emergiram nos anos 1980, 

por um lado enterrando de vez a Ditadura e, por outro, sendo formada por este próprio 

enterro, em contraposição a ele, como vimos. É quase consensual que os militares fizeram, de 

certa forma, uma transição “lenta, gradual e segura”, como dito por Geisel, o que permite 

certas colocações de continuidade, acordos etc.  

Ainda na seara institucional agrária, dentro dos últimos anos militares da década 

de 1980, deve-se aqui destacar o I Plano Nacional de Reforma Agrária, o I PNRA, 

coordenado pelo então presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 

INCRA, José Gomes da Silva. O Plano foi uma medida que visava realizar a reforma agrária, 

distribuir melhor as terras entre pequenos produtores agrícolas e suas famílias, como visto no 

capítulo II. Mesmo que não tenha sido levado a cabo, esse plano reflete o quanto a pressão por 

reformas dentro da democracia resultaram em transformações (concessões?) dentro das áreas 

do jurídico e político, fruto, no entanto, de conflitos diversos, seja dentro do próprio Estado, 

seja através dos movimentos sociais. 

O resultado, porém, não era tão variante. O I PNRA serviu para conter os avanços 

efetivos da reforma agrária seguindo os interesses hegemônicos do novo bloco de poder
37

 e de 

antigas instituições a ele agora ligadas como Sociedade Rural Brasileira, de São Paulo, e a 

Sociedade Nacional de Agricultura, do Rio de Janeiro, ainda que estes interesses não sejam 

todos harmônicos e haja disputas entre si
38

.   

                                                           
36

 A DN é a mais decisiva, aquela que concentra o poder de ação, das estratégias de ação mas, na verdade, 

está submetida à CN, sendo parte constituinte dela. 
37

 Não cabe aqui esmiuçar o que seria esse grande bloco de poder que foi abordado de uma forma mais 

geral no capítulo passado, mas, grosso modo, colocar que ele era uma nova articulação política que 

envolvia concessões e enfraquecimentos dos militares governistas, partidos surgidos dessas forças com 

uma roupagem nova, como o PFL, e forças políticas novas ligadas aos anseios já expostos de democracia, 

como o PT e PDT. Assim, esse bloco tem interesses diversos, mas alguns se sobrepõem, não só pelas 

“demandas ideológicas”, mas pelas circunstancias, que parece ser o caso do próprio I PNRA. 
38

 Como podemos observar nos próprios nomes, estas instituições buscavam uma hegemonia nacional e, 

justamente por isso, eram conflitantes 
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As sociedades patronais citadas encontram um caminho, ainda nos anos 1980, de 

desfragmentação. Em 1985 surgiu a UDR- União Democrática Ruralista, organização paralela 

à estrutura sindical oficial dos grandes proprietários de terra. Esse espaço pretende a união das 

vozes dissidentes das elites agrárias e suas agremiações, do fortalecimento de algo maior que 

elas: o interesse de classe e a defesa da propriedade privada. A UDR era “democrática” por 

que a democracia era o único caminho visível e viável para ir contra o próprio “tempo 

democrático” e seus crescentes perigos aos latifúndios e ao agronegócio. Apenas no discurso 

democrático era possível combater efetivamente a democracia concreta. 

As variações de discurso e identidade se cruzaram, se conflitaram, se refizeram na 

linguagem evidenciando o interesse de classe. O latifúndio passou ao agribusiness e, 

posteriormente, aportuguesado em agronegócio; isso por que os próprios latifundiários não 

eram mais apenas isso, mas se transformaram em empresários urbanos que compravam 

grandes lotes de terra e tinham negócios em diversas áreas. As novas formas de política 

latifundiária não se ocultaram, pelo contrário, se mostraram em toda sua potencialidade na 

linguagem, esta era parte da própria transformação que diversos autores colocaram como uma 

camada superficial moderna: “O latifúndio muda de nome, muda de forma, moderniza-se, mas 

na sua essência é a mesma fera peçonhenta que se une e se arma para conservar seu status, 

manter seus privilégios e continuar a oprimir o povo brasileiro” (STÉDILE, 2006, p. 14-15). 

Havia uma vontade de se adequar a democracia, mas também havia uma vontade de explorar 

outros setores paralelos ao campo ou ligados a ele de forma indireta. Linguagem, política, 

economia e identidade se imbricaram no fortalecimento da classe rural. 

A UDR formou um espaço institucional das elites rurais que se sentiram excluídas 

dos novos projetos e de agremiações antigas tais como SRB e SNA, mas também porque 

tiveram interesses de classe ameaçados com o I PNRA, mesmo que puramente na política 

oficial. Houve também, de um modo mais amplo, a necessidade de atualização dessas 

entidades. Todas essas instâncias formaram um campo conflitivo institucional heterogêneo no 

qual se pode pensar o nascimento e identidade do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra. 

A ausência é um de seus elementos de identidade: ausência de terra, emprego e 

pleno usufruto da cidadania. Seu maior elemento identitário, porém, não se constitui de uma 

ausência, de um aspecto “negativo”, a própria falta de terra. Essa identidade, dentro do MST, 

só faz sentido a partir de uma presença, de um elemento “positivo”, a percepção do espaço 
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enquanto território de disputa, em terra como elemento da luta de massas
39

, e, como objetivo 

último, a transformação do Brasil. O MST tem no Brasil seu espaço por excelência.  

Assim, as particularidades, ou, como prefere Gilles Deleuze, as diferenças, são 

suprimidas em nome de uma análise que, ao elaborar teoricamente a realidade, a saber, pela 

cúpula do movimento, transforma uma percepção dita científica em elemento a ser 

subjetivado pelos acampados e assentados. As análises teóricas e o método de ação se 

confundem e formam um outro elemento ao serem subjetivados, que não pode ser pensado 

externamente, o elemento de identidade. 

Antes de funcionar como referencial teórico que reflete o real, funciona também 

como elemento de identidade e serve como um centro imaginário, um olhar que transforma 

hectares em latifúndio não produtivo, miseráveis em sem-terra. Essa prática discursiva tem 

como base de sustentação a concentração de renda. Não é a aproximação ou não do real que 

sustenta a visão marxista do MST e sim sua funcionalidade. Ao atacar as análises ditas 

marxistas, parte da academia inverte a questão, produzindo uma disputa teórica vazia, como 

se os movimentos sociais partissem da lógica da própria academia, e desprezam outros 

elementos para sustentação de uma visão, inclusive no campo pragmático.  

Ao absorver que não existiria uma realidade fora do discurso, o MST se 

fragmentaria, não teria mais uma identidade e objetivos calcados na ideia de representação do 

real e, justamente, por isso, o discurso de não representatividade do real fica, conscientemente 

ou não, altamente politizado, com uma função intrínseca, neste caso, desconstrução do 

movimento pela via indireta de desconstrução de seu discurso, enfim, de sua identidade, 

asseguradora da práxis da apropriação. Em outras palavras, as ideias de luta de massas, 

direção coletiva, disciplina organizacional e vinculação são práticas discursivas essenciais à 

manutenção das próprias diferenças no MST por que estão ligadas, em última instância, à 

sobrevivência do movimento. São esses elementos que ligam o MST ao espaço nacional, 

criam e sustentam essa identidade espacial. 

Assim, cada assentamento representa, por um lado, características próprias de 

subjetivação, modos peculiares de viver que, por outro lado, buscam uma unidade, uma 

continuação com uma espaço central territorializador (DELEUZE e GUATTARI, 1996, 11-

110) e que se quer hegemônico, notadamente marcado pela interferência direta da CN e DN. 

                                                           
39

 A ideia de luta de massas é difundida em vários movimentos sociais como uma ampliação da luta de 

classes, da diversificação dos estratos sociais envolvidos. Pode ser entendido como uma vontade de 

renovação teórico-metodológica do marxismo clássico. 
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Por isso, ao se organizarem politicamente, os homens também estão produzindo um espaço, 

como nos lembra Bernardo Mançano Fernandes: “Os movimentos sociais, ao construírem a 

sua forma de organização, produzem o seu próprio espaço” (FERNANDES, 1999, p. 23). Um 

desses espaços produzidos, no sentido mais lato do termo, é o “Brasil”. 

Segundo Deleuze, alguns bandos, gangues, grupos marginais em geral, formam 

uma “máquina de guerra” que o tempo todo conjura o Estado (DELEUZE e GUATTARI, 

1996, 11-110), a própria formação de um Estado, no caso dos grupos nômades primitivos. 

Estes “bandos” mantêm uma relação com o Estado de concorrência e competição, formando 

um campo de interação, sempre dentro destes ternos; não podem ser pensados como 

categorias independentes. Grupos como um corpo de lobby estão dentro do Estado, mas 

sempre o impedindo. O Estado é arborescente e centralizador enquanto a máquina de guerra é 

rizomática e dispersiva. Assim, o MST forma uma máquina de guerra ou é estrutura 

componente do Estado?  

O MST não é um partido, mas se organiza em certa harmonia com o Estado, pois 

é uma organização que nasceu junto com as concepções vigentes deste Estado Nacional 

(Constituição Federal de 1988) e possui órgãos a ele ligados. Suas reivindicações fazem uso 

da Constituição, ou, ainda, expondo de um outro modo, possui simetrias com uma esquerda 

de Estado, marxista, leninista. Por isso, o MST é Estado, ele o forma e atua dentro do seu 

campo de regra, dentro dos limites da democracia liberal, ainda que seja anti-neoliberal, que 

vá de encontro às privatizações e concentração do capital, por exemplo. Ele não é anti- Estado 

(qualquer que seja ele) pois está dentro do sistema que faz o Estado funcionar.  

A nova esquerda não pretende nem um tipo de revolução, ou seja, não pretende 

eliminar o Estado e nem sequer substituí-lo abruptamente. Sua mudança não é mudança de 

Estado, mas mudança de governo. A crise mundial do comunismo forçou revisões teóricas da 

esquerda socialista em todo mundo e, no caso de alguns países da América Latina, os que 

tiveram governos ditatoriais como Argentina e Chile, esse processo se intensificou em um 

ponto específico: a associação do comunismo clássico aos regimes ditatoriais, o que reforçou 

os anseios por democracia, por novas formas de se organizar, muitas delas, como vemos hoje, 

em harmonia com o capitalismo. 

Esse conflito se dá, portanto, dentro da estrutura do espaço do Estado. O próprio 

estriamento do espaço, assim, é conflitivo; ele ocorre, por exemplo, nas disputas entre a UDR 

e os partidos em torno do “bloco PT”, nos enfrentamentos políticos da UDR, SNA e SRB com 

o MST etc. Assim ocorre um estriamento do espaço no qual absorve o espaço nômade dos 
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assentamentos. O I PNRA, talvez, seja o maior exemplo desse espaço estriado, desse espaço 

do Estado que se formou em conflito e que continuará em conflito, mas com outra categoria 

espacial, a do espaço liso.  

O movimento contrário também ocorre, isto é, o espaço estriado necessita do liso, 

pois o Estado pode precisar da máquina de guerra para ocupar um espaço medido. “É um 

espaço construído graças às operações locais com mudanças de direção (...) [portanto] o 

espaço liso é direcional e não métrico” (DELEUZE e GUATTARI, 1996, p. 185) Assim, esse 

espaço métrico, que é o estriado, aqui, sofre uma paradoxal ocupação por espaço liso, 

conflitante, no qual o espaço de dentro  se conforma com o de fora (barco, iglu, tenda). Em 

outras palavras, no espaço estriado as linhas se subordinam aos pontos e no liso os pontos se 

subordinam as linhas (ao trajeto); mas o que pensar quando pontos de espaço liso adentram 

um espaço estriado, necessariamente estriado para que essa ocupação seja possível? 

O MST é Estado. Mas Estado possuidor de uma máquina de guerra. Os 

assentamentos formam grupos dispersos, subversivos para a lei da propriedade privada e da 

democracia liberal. Os assentamentos não formam uma unidade, como querem as lideranças 

do MST, mas são braços seus que não se harmonizam com o Estado e com ele próprio 

enquanto Estado, são microestruturas que corroem as unidades e continuidades, sejam do 

Estado, do MST ou da democracia liberal. O MST é Estado porque trabalha para liberação de 

recursos através do governo, tendo, para isso, órgãos que estriam o espaço. Ele não surgiu 

como oposição ao próprio Estado, mas como parte de uma oposição à ditadura, que queria 

reformas democráticas, isto é, reformas do Estado e não uma sublevação contra sua 

existência. Por isso o espaço e sua construção são conflituosos ou, nas palavras de Bernardo 

Fernandes, “o espaço é materializado por um processo social inerentemente contraditório.” 

(FERNANDES, 1999, p. 25).  

O que ocorre é um movimento constante de apropriação por parte do Estado 

através de seus órgãos reguladores como o INCRA ou de identidade como o MST e, por parte 

dos assentados, de fuga, fuga por subjetivação. A subjetivação deve aqui ser diferenciada da 

subjetividade. Enquanto esta última corresponde a processos individuais, como uma 

experiência pessoal (ainda que relacionada com outras pessoas e processos sociais), a primeira 

diz respeito a apropriação e deslocamento de fatores sociais, culturais, econômicos, 

linguísticos e, mais apropriadamente neste caso, políticos. 

 Essa interação forma o próprio movimento dos sem-terra assentados, sem letra 

maiúscula, em situações diversas e dispersas, visto que cada assentado subjetiva as 
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identidades do MST de forma diferente, e assim forma um movimento heterogêneo, 

constantemente saindo da seara do Estado, mas igualmente o subjetivando e sendo por ele 

escrito como unidade. Nesse ponto ocorre o contrário: essa unidade conflitiva fortalece o 

MST, não permite que os assentamentos fiquem dispersos, mas que algo os una. A unidade 

não se dá somente enquanto espaço, mas também enquanto tempo, como vimos. Na verdade, 

é um espaço que nega as rupturas do tempo (ou quer desconhecer). A continuidade legitima a 

unidade. O sem-terra e o latifúndio sempre existiram, desde 1500; formam uma história do 

Brasil que resulta no MST que, por sua vez, deve pôr fim a estas estruturas; assim como a 

história da humanidade era a história de luta de classes, segundo Marx, e suas contradições 

resultariam na organização do proletariado que também poria fim a sociedade desigual.  

Por isso o MST conta sua história em seu site oficial ligada a um território da 

nação projetado já em 1500. Toda a História do Brasil, essa história já solidificada no que diz 

respeito à seleção dos “fatos históricos” é (re)contada pelo Movimento, por João Pedro 

Stédille, José Rainha, enfim, pela própria cúpula, pelas instituições centralizadoras como a 

DN e a CN. Eles representariam todos os sem-terra em uma longa caminhada para 

transformação do país, seriam “continuadores de suas lutas”, apagando as diferenças, ligando 

passado e presente para uma ruptura no futuro, ligando todos sem-terra para que não existam 

mais sem-terra. É o tempo escatológico herdado do marxismo e cristianismo direcionado ao 

espaço Brasil. 

Os assentamentos se constituem como formas de uma nova esquerda, menos 

burocrática e centralizadora. Sendo assim, se apóiam na estrutura nacional do MST, mas 

sempre a subvertendo, pois os contextos de vivência (social, política, cultural e econômica) 

são diferentes em cada terra apropriada
40

. A identidade do assentado é deslocada, passa por 

ele diversas identidades em constante transição, dependendo inclusive da situação
41

. Os 

assentamentos precisam desse Estado, desse espaço estriado para sua própria existência 

nômade, máquina de guerra que se prolifera e, por sua vez, esse Estado – o próprio MST 

enquanto cúpula, organização política- usa a máquina de guerra para a própria ocupação do 

espaço que estriou através, por exemplo, do INCRA. E foi justamente através do INCRA que 

os governos militares retardaram a reforma agrária, pois, como nos lembra Bernardo 

                                                           
40

 A revista anual da CPT, Conflitos no Campo Brasil, trata justamente dos conflitos, ocupações e 

assentamentos de cada região. Como é o foco da própria revista, é desnecessário apontar especificamente 

a página, bastando citar as edições aqui usadas e apontadas nas referências bibliográficas. 
41

 Para maiores detalhes sobre identidade cultural contemporânea e suas intersecções conflituosas ver 

HALL, 2006. 
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Fernandes:“Uma das formas de dominação é o controle do espaço/tempo” (FERNANDES, 

1999, p. 25). 

Mas se a máquina de guerra ocupa o espaço liso e o Estado ocupa o espaço 

estriado, segundo Deleuze e Guattari, como os assentamentos enquanto máquina de guerra 

poderiam ocupar um espaço estriado do MST enquanto Estado? Na verdade, o que ocorre é 

que o espaço só é ocupado no campo de interação, onde os espaços se aproximam, mas não se 

confundem: o Estado estria o espaço, diz onde pode ser ocupado, através de concessão de 

título de posse por via judicial, por exemplo; mas os assentamentos, que precisaram dessa 

autorização, desse estriamento do espaço, o ocupam como liso, porque não seguem o 

estriamento, porque rompem com o Movimento, porque desobedecem localmente as regras 

nacionais, porque as condições políticas econômicas e de subjetivação variam. 

O Assentamento Rosário, por exemplo, possui características específicas. Ele 

surgiu em 1997, na cidade de Ceará Mirim, município do Rio Grande do Norte, como uma 

apropriação de terra, no caso, das fazendas Santa Maria, São Sebastião e Rosário,  pertencentes à 

Construtora L. Gaspar, cujo sócio majoritário era Henrique Gaspar. Em 1997 as terras foram 

ocupadas por trinta e cinco famílias organizadas pelo MST e em 1998 o assentamento foi 

regulamentado pelo Decreto que determina o “ato de emissão de posse”. Nos anos seguintes à 

apropriação, 1998 e 1999, algumas famílias se rearticularam com outros grupos políticos de 

reforma agrária, ligados aos sindicatos locais como as famílias organizadas pela Federação 

dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Norte – FETARN. 

A ideia de unidade persiste mesmo diante da fragmentação na terra ocupada. Ela, 

pelo contrário, se fortalece diante das necessidades apresentadas e, por outro lado, se 

enfraquece no MST nacional. Ao ter vários movimentos dividindo a terra em constante 

fragmentação, o MST não vê o assentamento Rosário como um exemplo de unidade. Os 

documentos relativos ao Rio Grande do Norte da CPT e do período de apropriação e 

legalidade do Assentamento Rosário não o mencionam senão diluídos em dados referentes ao 

Rio Grande do Norte; é um silenciamento discursivo, que diz respeito aos direcionamentos 

políticos do Movimento e sua busca por unidade espacial caracterizada pela continuidade de 

seus acampamentos e assentamentos.  

As normas são estabelecidas conforme uma tradição dos assentamentos e 

direcionamentos dos órgãos centralizadores do Movimento. “M”, trabalhador de 26 anos 

acampado no Garavelo II, localizado na região agreste do Rio Grande do Norte e com 16 

famílias habitantes da área, em entrevista, diz: 
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Aqui (...) tem uma norma. Quando aqui, se você passou do limite, assim, tem 

uma desavença com um companheiro, essas... aqui não pode acontecer isso, 

aí nós, cada um faz por si, não acontecer isso, não ando bebendo prá... 

porque às vezes, o "caba", o caba civilizado, ele tando bom assim, aí toma 

uma pinga, você já não é aquela mesma pessoa. Eu procuro fazer isso, 

"mode" prá não aborrecer nossos companheiro aqui. (LEITE e 

DIMENSTEIN, 2004, p. 07). 

 

Essa norma, ao ser subjetivada, também é transgredida em virtude das 

especificidades do lugar, da apropriação do espaço no sentido certeauniano e dos processos de 

subjetivação: 

 

Tem uma cerca aí que a gente só pode entrar dela pra cá. Quando a gente vai 

pegar um... até lenha pra gente cozinhar, n/é? É uma dificuldade também, 

uma prioridade que a gente temos aqui porque nem entrar dentro da fazenda 

pra pegar lenha a gente não pode, n/é? E na hora que a gente vai pegar um 

pau de lenha pra gente cozinhar, que a gente é... é descoberto, que o gerente 

pega a gente, quando a gente pensa que não, o camburão já tá aqui, n/é? 

(LEITE e DIMENSTEIN, 2004, p. 08). 

 

O espaço é o lugar praticado, como pensa Michel de Certeau. Os assentamentos 

constituem formas distintas daquilo que querem suas lideranças, a organização central do 

MST. O território é ocupado e nele se desenvolvem novas práticas no espaço que o 

transformam (CERTEAU, 2008), quando vivenciado pelos assentados. Os assentamentos 

desenvolvem vivências específicas, conflituosas, com resultados na própria política: 

subdivisões; aproximação com outros movimentos; ultrapassagem do limite da cerca; 

cooperativas paralelas, etc. Os indivíduos fazem e refazem o espaço ao ocupá-lo, ao caminhar 

por ele ou ao se assentar nele. Essa modificação do espaço, realizada pelos assentamentos, 

também corresponde às diferenças regionais do Brasil, suas diferenças sociais, econômicas e 

políticas. O Rio Grande do Norte não tem uma tradição política de esquerda, ou que se 

convencionou chamar de esquerda, como um governo do PT; também não é uma região muito 

industrializada, com grandes centros urbanos que favorecem a visibilidade, inclusive 

midiática (não necessariamente a favor) dos movimentos sociais. Não é o objetivo aqui 

detalhar as particularidades do Rio Grande do Norte nem seus desdobramentos, apenas 

ressaltar que, por existirem, provocam alterações várias no espaço dos assentamentos, sendo 

necessário um estudo mais profundo apenas com esses aspectos. 
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No entanto, mesmo em suas especificidades, os assentamentos tem em comum a 

ideia de construção de um país mais justo; mesmo com vivência particular, cada assentamento 

tem uma utopia comum, uma utopia ligada ao território nacional, de que este possa ser mais 

igualitário socialmente a partir da reforma agrária. 

Por fim, percebemos que o campo de interação e disputa aqui pensado 

corresponde a uma crise da esquerda, mas talvez uma solução para ela. Essa forma de atrito 

com o capitalismo não se dá de forma linear, pois, por exemplo, o interesse no valor 

democrático no final dos anos 1980 não é, em absoluto, o mesmo no final da década de 1990, 

quando a democracia liberal está em crise. Era o fim de uma outra utopia, a liberal, assim 

como 1989 foi o fim da utopia comunista, como compara Slavoj Zizek. Também não é o 

mesmo que no final da década 2000, com o PT no governo federal. Os assentamentos do MST 

podem ser entendidos como componente de uma relação de forças no final da ditadura, um 

conflito dentro de um espaço estriado, com órgãos do próprio MST e das elites rurais, que se 

segue na formação de um campo interativo, não menos conflitivo, com um espaço liso, onde 

ocorrem os assentamentos e acampamentos e as subjetivações das normas do espaço estriado; 

espaço em construção, identidade incompleta e deslocada, mas, principalmente, forma de 

resistência ao capitalismo, não só concentrador de capital, mas, como vê Guattari, 

territorializador de subjetividades (GUATTARI, 1997, p.33). Nas palavras de Bernardo 

Fernandes: “Logo, é no interior desse processo desigual que se desenvolveu a exploração 

econômica a exclusão cultural e a dominação política, gerando conflitos e as mais diversas 

formas de resistência” (FERNANDES, 1999, p. 25). 
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CONCLUSÃO 

A luta do proletariado contra a burguesia – não 

pelo seu conteúdo, mas pela sua forma – é em 

primeira instância nacional. 

(Karl Marx e Friedrich Engels) 

 

 

Na história do Brasil, precisamente no século XX, velhas classes dominantes ligadas 

ao latifúndio se deparam com aquilo que, à primeira vista, seria seu fim: a industrialização e o 

capital estrangeiro modernizador. Essas elites, no entanto, absorveram as transformações, e o 

capital produzido no campo migrou para as cidades, o mesmo capital fruto da mais-valia de 

agricultores impulsionou a indústria moderna a continuar gerando mais-valia nos 

trabalhadores urbanos. Outra parte do capital estrangeiro financiou o agronegócio e este 

ampliou os lucros no campo. A dominação dos latifundiários se perpetuou naquilo que seria 

seu fim. 

Por outro lado, a resistência, que sempre existe onde há dominação, também se 

transformou. O fim das guerrilhas seria também uma nova fase das lutas sociais. A ideia de 

revolução que abrira o século XX como uma promessa de surgimento de um novo homem já 

não era a mesma no último quartel desse século. A tomada armada de poder do Estado cedia a 

formas mais institucionalizadas e dentro de normas democráticas, por mais criticadas que 

estas fossem. 

Todos aqueles sem terra do campo eram cada vez mais marginalizados diante do 

aumento da urbanização, industrialização, modernização do campo e sua abertura ao 

agronegócio, das migrações à Amazônia organizadas pelo Estado e cada vez menos presentes 

como protagonistas nas teorias de transformação social (crise do marxismo e do antigo ideário 

comunista da união dos trabalhadores urbanos com os rurais). Diante do oposto – capital 

estrangeiro, agronegócio, despolitização da teoria ou crise do marxismo – estes excluídos 

transformaram-se no maior movimento social organizado no Brasil e se fazem incluídos a 

cada ocupação, escola construída, cooperativa firmada. 

Enquanto movimento organizaram e tomaram como fator de unidade a nação. Esse 

fator reforçou a ideologia, ligou distantes lutas esparsas no território nacional pela ideia de 

fazerem parte de um mesmo grupo e classe social, de dividirem um espaço em comum, o 

Brasil e, dentro deste espaço que se faz imageticamente unitário, partilham de um tempo 

igualmente unitário, iniciado em 1500, que os ligam aos indígenas e quilombolas, primeiros 
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brasileiros (considerados como tal a posteriori) a sofrerem as mais variadas formas de 

violência e dominação.  

Esses trabalhadores formaram o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra, que  foi 

um novo capítulo na história dos movimentos agrários. Ao abrir para a Igreja (ou surgir a 

partir dela, pela CPT); para a família, incluindo crianças e mulheres, com setores de debates 

sobre as mulheres e um movimento reservado para as crianças, os Sem-Terrinha; ao fazer uma 

educação classista, nomeando suas escolas com clássicos da esquerda, como Mao Tse Tung e 

Ernesto Che Guevara; ao ir a todos os estados, sem fazer de sua bandeira uma luta regional; 

ao não se transformar em um partido e participar das eleições, burocratizando seus quadros; 

enfim, ao ampliar nacionalmente a questão agrária, a transformando, pela primeira vez, no 

ponto inicial e bandeira principal da transformação da sociedade, o MST foi influenciado pelo 

“tempo democrático” nos anos 1980 e essa força se constituiu também na força do movimento 

ao renovar nestes pontos citados. Os projetos nacionalistas de então eram igualmente 

democráticos. 

Essa utopia é espacial por ser conquistada através de ocupações de latifúndios, de 

terras improdutivas. E, em um sentido maior, por ser este apenas o primeiro passo na 

construção de uma pátria popular. A disputa do MST não é só por terra em um sentido 

restrito, mas também por espaço; para, na verdade, transformar o espaço identificado como 

Brasil. Não se quer dizer com isso que seja um movimento ufanista, em um sentido 

conservador, de direita, mas uma utopia nacionalista de esquerda a partir da reforma agrária, 

por sinal, a primeira nestes moldes. 

A pátria do MST constitui o oposto da pátria dos tempos de ditadura a partir dessa 

reafirmação da utopia, do pensamento classista e, consequentemente, da mudança estrutural 

da sociedade. O MST foi fruto do seu tempo ao não formar um partido, a especificar a luta 

social, tal qual aconteceu com os movimentos negro, gay, ambientalista, feminista etc. Cada 

um com um segmento, uma identidade, assim como sem terra. No entanto, o capitalismo 

abriga em seu seio as diferentes visões sobre minorias e, além disso, os próprios conflitos e 

tentativas de conciliação. Católicos, protestantes, budistas, espíritas, ateus, homofóbicos, 

gays, negros, neonazistas, pacifistas, ambientalistas: todos tem o direito de consumir. No 

limite do capital não está a micro resistência, nem as minorias, mas a utopia. Só a utopia tem 

algum sentido contra o capitalismo, o sem terra que quebra o direito de propriedade, aqueles 

que insistem em não encontrar na democracia liberal a melhor forma de organizar uma 

sociedade ou, o que é pior, a única possível.  Aí reside a grande diferença do MST, seu papel 
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inovador, dialeticamente formado e formador de uma nova política: a especificidade da sua 

luta, a terra, é o início de uma transformação total e não seu fim. Justamente a transformação 

parece ser o motor do Movimento, que não se fecha diante da inconstância da vida, mas, ao 

contrário, a abraça; e o faz tal como Fausto, que em reposta a Mefistófeles, o espírito que 

nega tudo porque tudo merece acabar, responde:  

Tudo, menos a inércia, o mal dos males, 

o que mais vexa a dignidade humana. 

(...) 

Assim me torno 

eu próprio a humanidade; e se ela ao cabo 

perdida for, me perderei com ela. 
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ANEXO A – BANDEIRA DO MST. 
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ANEXO B – MARCHA DO MST COM BANDEIRAS DO MOVIMENTO E DO BRASIL. 
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ANEXO C – FICHA CRIMINAL DE FRANCISCO JULIÃO NA POLÍCIA DE PE. 
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ANEXO D – HISTÓRICO DE FRANCISCO JULIÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO  
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ANEXO E – CAPAS DA REVISTA VEJA COM A TEMÁTICA MST 
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ANEXO F – CAPA DA PUBLICAÇÃO DA CPT SOBRE MOVIMENTOS AGRÁRIOS 

 

 


