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I- Introdução

Nos últimos quinze anos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
tornou-se o movimento sociopolítico mais importante do Brasil, pelo tamanho de suas
mobilizações, pela contundência de suas iniciativas, pela radicalidade de suas demandas.
Graças a isso, fez com que as classes proprietárias, sua mídia e os governos –locais,
provinciais e federal – reconhecessem-no como um interlocutor inevitável, ainda quando
indesejado.

Este fato parece gerar um paradoxo. Aparentemente, o MST tem uma base social,
lemas e temas estreitos, datados e limitados, condenados à superação pelo desenvolvimento
capitalista e pela subordinação da agricultura à logica industrial. Como, então, poderia surgir
como portador de projetos e esperanças tão inclusivas, tão capazes de eletrizar outros setores
da sociedade e sugerir um caminho novo para os projetos de desenvolvimento? Pode um
movimento de camponeses substituir o papel tradicionalmente atribuído a movimentos e
partidos operários?

Curiosamente, para quem lê os documentos do MST e da Via Campesina1, ou para
quem observa os recentes atos de contestação das cúpulas globalizadoras do G7, do Fórum de
Davos, da OMC, é isso que parece ocorrer.

Como compreender esse protagonismo, com seus correspondentes desafios,
dificuldades e tendências? O que esse protagonismo impõe à própria natureza do movimento
(lemas, reivindicações, formas de organização, alianças)?

Cremos que para a compreensão das tensões e tendências do MST devemos examinar
as condições que tornaram viável esse movimento e que, portanto, condicionaram sua
modelagem e sua evolução.

Talvez também por essa via seja possível compreender como o MST tenta romper os
dilemas que se impõem a movimentos dessa natureza, superando suas demandas e
proposições políticas iniciais, para não vê-las incorporadas, diluídas e neutralizadas pelo
sistema econômico que combate.

No seu ponto de partida, o MST baseava sua política em dois lemas: “ocupar, resistir”.
Logo depois, com as primeiras ocupações e assentamentos, incluiu um terceiro: “ocupar,
resistir e produzir”. E a produção exigia pensar o modelo de desenvolvimento para o conjunto

1 Sobre as proposições da Via Campesina, consultar:
<http://www.arlac.be/pcampesina/propuestas.htm. Acesso em: 29.09.2005.



2

do país e, mais ainda, como veremos, empurrava o movimento para uma forma de
“altermundialismo”.

Assim, as formas de organização e de luta do MST parecem implicar ou supor um
modelo de desenvolvimento fortemente ancorado nos “assentamentos”, na produção familiar,
em cooperativas. Mas, em contrapartida, o modelo de desenvolvimento com o qual o
movimento se choca reserva à agricultura um papel que parece sufocar ou limitar
pesadamente essas formas de produção, já que inclina o setor agropecuário para a produção
em grande escala destinada à exportação de commodities. Aém disso, este setor do comércio
internacional é dominado por uma dezena de tradings transnacionais, que dominam o melhor
e maior pedaço dos dividendos do setor, controlando seus centros decisórios.

Portanto, parece quase impensável que as lutas do MST não transbordem para o
choque com esse padrão. O radicalismo agrário, para seguir sendo radical, necessita
transcender o agrário. Em outras palavras, o movimento paulatinamente percebe a
necessidade de expandir suas bandeiras, radicalizá-las, torná-las mais complexas e mais
globalizantes, incorporando interesses e valores de outros grupos sociais, distintos de sua base
original. Por outro lado, essa ampliação de horizontes tem de ser administrada de modo a não
produzir distanciamento excessivo frente a essa base e à capacidade de compreensão política
dela. Em outros termos, a necessidade de radicalizar-se, ir à raiz das coisas, tem de ser
confrontada com a necessidade de não perder suas raízes vitais. Esse dilema – quais raízes
privilegiar? como combiná-las? – não é um problema exclusivo do MST, mas de todos os
movimentos sociopolíticos nascidos e/ou voltados para os segmentos deserdados pela
evolução capitalista. Partidos operários tiveram que enfrentar esse mesmo dilema – nem
sempre o superaram.

A partir desse ponto, contudo, o exame “etiológico”, essencialmente determinista,
encontra limites. É necessário incorporar outras dimensões explicativas: a mobilização de
recursos, as escolhas estratégicas e a invenção política do novo. O exame do background do
movimento incide não sobre o movimento, mas sobre aquilo que ele não é, aquilo que o
precede, engloba e condiciona. A etiologia também não consegue responder porque temos
precisamente esse resultado e não outros, talvez igualmente possíveis, quem sabe até com ele
coexistentes. Por que o MST e não o crime organizado de massa, multiplicador de no-go
zones, fenômeno que se pode observar em algumas metrópoles brasileiras? Por que não um
amplo movimento sindical “de negócios”, centrado no sistema de complexos agroindustriais?
Por que não múltiplos movimentos religiosos pentecostais – e mesmo milenaristas, como,
aliás, já ocorrera em outros momentos da história brasileira?

É preciso também explicar como e por quê o movimento se pôs em marcha para
superar o distanciamento acima mencionado, entre as “duas raízes” de convivência
aparentemente impossível. Nesse passo, teve papel decisivo a ideologia, uma singular
combinação de marxismo e teologia da libertação ou, mais precisamente, uma determinada
teologia da libertação – aquela que se apropria de temas ecológicos e constrói uma certa
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“mística” panteísta, com os correspondentes rituais. Trata-se de uma mística nada quietista,
nada conformada. Pelo contrário: apela para uma idéia de “viver outramente”. Legitima e
justifica certas atitudes que a ideologia dominante condena, atitudes anti-sistêmicas –
reconfigura noções de propriedade, de justiça, de eficiência, de equilíbrio, de racionalidade,
de autoridade, de respeito, de ordem, etc.

Para esboçar uma visão desses problemas, este artigo busca, inicialmente, descrever as
condições objetivas em que surge o MST. Para isso, julgamos relevante apontar as
transformações estruturais do mundo agrário brasileiro pós-64 e o papel que nisso
desempenhou o Estado. Essas bases econômicas do radicalismo agrário são importantes para
entender como se forma o “público” do MST e a que problemas o movimento é instado a
responder.

Em seguida, comentamos algumas das condições subjetivas, responsáveis pelo
surgimento e expansão do movimento. Por um lado, registre-se a ausência ou insuficiência do
sindicalismo rural para enfrentar o quadro de concentração da propriedade e exclusão social.
Por outro lado, é marcante a presença da Comissão Pastoral da Terra (CPT), ligada à Igreja
Católica progressista, como suporte fundamental às mobilizações, reivindicações e
organização dos sem-terra. Em certa medida, é algo análogo à atuação dessa Igreja no meio
urbano, em que fomentou numerosas alternativas às associações de bairros e aos sindicatos.

Tratamos depois de indicar a trajetória do MST e suas especificidades, suas formas de
luta, de organização, de formação de comportamentos e valores alternativos. Nesse momento,
mais uma vez, teve papel crucial uma certa ideologia socialista, bastante mesclada com
influências religiosas.

A partir dessas análises, a conclusão especula sobre o significado e as razões da
evolução do MST em direção aos movimentos altermundialistas.

II. Estado, política e transformações estruturais no mundo agrário brasileiro
pós-64: as bases econômicas do radicalismo agrário

O governo militar instalado com o golpe de 1964 adotou políticas que fizeram o
Estado brasileiro cumprir papel decisivo na transformação das atividades agropecuárias no
país, estimulando fortemente a integração de determinados setores da agricultura ao circuito
de valorização do capital industrial, através da consolidação dos chamados “complexos
agroindustriais” (CAI’s).2

Do ponto de vista social, esse processo traduziu-se em um ciclo de conexões: intensa
expropriação e proletarização do campesinato, aumento alarmante da migração rural-urbana,

2 Para mais detalhes, cf.: Claudinei COLETTI. A trajetória política do MST: da crise da ditadura ao
período neoliberal. Tese (Doutorado em Ciências Sociais). Instituto de Filosofia e Ciências Humanas,
Unicamp, Campinas, 2005. (especialmente o capítulo 1º, “O surgimento do MST, a questão agrária e o
sindicalismo rural no Brasil”).
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miséria do trabalhador rural e miséria do trabalhador urbano, aspectos que trataremos mais
adiante.

Vejamos, agora, como se constituiu aquilo que podemos chamar de bases econômicas
de um duplo movimento: o desenvolvimento de um capitalismo agrário radical e o
desenvolvimento de um radicalismo agrário anticapitalista.

Com a consolidação dos CAI’s, a agricultura brasileira passou a vincular-se à indústria
e às finanças num duplo sentido: a montante, com os sistemas de crédito e com a chamada
“indústria para a agricultura”, produtora de insumos (fertilizantes, defensivos, corretivos, etc.)
e máquinas agrícolas (tratores, colheitadeiras, arados, etc.); a jusante, com os
empreendimentos responsáveis pelo processamento industrial, transporte, armazenagem,
distribuição e comercialização dos produtos agropecuários.3

Os CAI’s -- hoje mais conhecidos como “agronegócio” (agrobusiness) – foram o pilar
fundamental de sustentação do que foi denominado de “modernização compulsória” da
agricultura brasileira.4 A utilização do termo – compulsória -- deve-se, em grande parte, ao
fato de que o processo de consolidação dos CAI’s teve na política econômica do Estado
ditatorial militar, através do crédito subsidiado, seu principal pilar de sustentação.

O Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) foi montado em 1965 e tinha como
principal característica condições extremamente privilegiadas de financiamento – com taxas
de juros sempre negativas e longos prazos de carência e pagamento. Estas condições
provocaram uma forte demanda por crédito rural, principalmente entre 1969 e 1979. E as
grandes propriedades e empresas rurais foram as que mais se beneficiaram dessa atuação do
Estado ditatorial militar.5

A propriedade jurídica de grandes extensões de terra significava a possibilidade de
acesso aos recursos do crédito rural, muitas vezes, desviados para outros fins, completamente
estranhos às atividades agrícolas. Além disso, o mercado de terras transformou-se num “ramo

3 A literatura sobre os “complexos agroindustriais” é vasta. Ver, por exemplo: Guilherme da Costa
DELGADO. Capital financeiro e agricultura no Brasil: 1965-1985. São Paulo: Ícone Editora;
Campinas (SP): Editora da Unicamp, 1985; José GRAZIANO da SILVA. Progresso técnico e
relações de trabalho na agricultura. São Paulo: Hucitec, 1981; George MARTINE. A trajetória da
modernização agrícola: a quem beneficia? Lua Nova – Revista de cultura e política. São Paulo, n. 23,
mar. 1991; Geraldo MULLER. Complexo agroindustrial e modernização agrária. São Paulo: Hucitec,
Educ, 1989; Bernardo SORJ. Estado e classes sociais na agricultura brasileira. Rio de Janeiro; Zahar
Editores, 1980; José Garcia GASQUES et al. Desempenho e crescimento do agronegócio no Brasil.
Texto para discussão, n. 1009, IPEA, Brasília, fev. 2004.
4 Cf, Walter BELIK; Luiz Fernando PAULILLO. Mudanças no financiamento da produção agrícola
brasileira. [s.d.]. (mimeo).
5 O crédito rural cresceu entre 1969 e 1979 a uma taxa média anual de 17,5%. Se adotarmos o número-
índice “100” para o ano de 1969, atingiu “504” em 1979, ou seja, em dez anos, quintuplicou. Cf.
BANCO CENTRAL DO BRASIL. Anuário Estatístico do Crédito Rural, 2002. Para se ter uma idéia
do que representava o acesso ao crédito rural subsidiado, citaremos e exemplo, extremo talvez, dos
benefícios concedidos ao setor sucro-alcooleiro, no âmbito do Proálcool, na segunda metade da década
de 1970: estudos demonstram que o reembolso dos empréstimos girava em torno de 15%, ou seja,
85% do financiamento significava verdadeira doação dos cofres públicos aos usineiros, produtores de
açúcar e álcool.
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especial do sistema financeiro”, ou seja, os títulos de propriedade de terras passavam, em
grande medida, a ser procurados como “reserva de valor na carteira de ativos das empresas”,
permitindo uma proteção contra a inflação e, mesmo, uma valorização em termos reais, maior
do que muitas aplicações financeiras.6

O resultado desse processo foi uma mudança na fisionomia dos proprietários-
empreendedores desse ramo de atividade, bem como no modo se “fazer negócios” no campo.
Em outras palavras: com o desenvolvimento desse agressivo capitalismo agrário, sustentado,
como dissemos, com fortes subsídios estatais, e com um processo intenso de transferência de
terras públicas para particulares7, o interesse de outras frações da burguesia, que não a fração
agrária tradicional, foi atraído para o mundo rural. Referimo-nos aqui, primeira e mais
obviamente, aos setores da burguesia que, como acima descrito, colocaram-se a montante e a
jusante da agricultura, no âmbito dos CAI’s – indústria de máquinas agrícolas, de adubos e
herbicidas químicos, indústria processadora dos produtos agropecuários, etc. Mas houve,
também, a aquisição de grandes extensões de terras, sobretudo nas regiões Norte e Centro-
Oeste do país, por grandes bancos, usineiros, empresas industriais nacionais e grupos
multinacionais, mediante o pagamento de quantias muitas vezes irrisórias. Essas frações
burguesas procuravam, através da propriedade jurídica de grandes extensões de terra, ter
acesso ao crédito rural ou, simplesmente, fazer um investimento especulativo em terra nua,
esperando que a valorização ocorresse, independentemente de qualquer investimento
produtivo na terra.

Esse processo tem implicações importantes no plano das alianças e alinhamentos
políticos: a defesa do “latifúndio” ou da grande propriedade agrária, as resistências à reforma
agrária, as demandas por “lei e ordem” no campo não seriam mais bandeiras exclusivas dos
velhos “coronéis”, pois estes contavam, agora, com os proprietários rurais sediados na região
Sudeste do país como seus aliados políticos. Aos velhos chefes políticos do campo – os
“coronéis”—juntam-se “coronéis pós-modernos” da cidade, ligados à grande indústria, aos
bancos, à grande mídia. Essa aliança é um elemento importante, ainda que não único, para
explicar o poder de veto das classes dominantes, o “imobilismo” político que parece condenar
os governos e seus programas de reformas sociais.

O fracasso da “proposta” do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), proposto
pelo governo Sarney (primeiro governo civil, depois do ciclo da ditadura militar instalada em
1964), em maio de 1985, explicitou a força dessa aliança. O Plano penalizava a propriedade
especulativa da terra, desapropriando-a para fins de reforma agrária. Atingia, como dissemos,

6 Cf. Guilherme da Costa DELGADO, op. cit., p. 106. José Graziano da Silva, analisando o caso do
Estado de São Paulo, observou que entre 1969-74 o preço real da terra nua no Estado quadruplicou.
Esse forte movimento de especulação imobiliária atingiu principalmente as regiões “mais novas” do
Estado, diminuindo o espaço da pequena produção agrícola nessas regiões. Cf. José GRAZIANO da
SILVA., op. cit., pp. 78-82.
7 Entre 1970 e 1985, cerca de 32 milhões de hectares de terras teriam passado das mãos do Estado para
o domínio privado, dos quais 12 milhões de hectares foram entregues a grandes grupos econômicos.
Cf. Moacir PALMEIRA. Burocracia, política e reforma agrária. In: Leonilde MEDEIROS et al.
(orgs.). Assentamentos rurais: uma visão multidisciplinar. São Paulo: Editora Unesp, 1994, p. 51.
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os interesses de uma coalizão mais ampla que a dos velhos latifundiários. Desse modo, com o
tempo, sepultaram-se as propostas distributivas do PNRA.

E a terra continuou fortemente concentrada no Brasil. Como indicam os dados do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), havia, no Brasil, em 2003,
69.123 imóveis com área total de 1.000 hectares ou mais. Esses 69.123 imóveis
representavam 1,7% do total de imóveis cadastrados e ocupavam uma área referente a 43,7%
do total de áreas cadastradas. Já os 3.611.429 imóveis com área de até 100 hectares (85,2%
dos imóveis) ocupavam uma área equivalente a 20% da área total. Trata-se de uma
concentração fundiária altíssima, que marca toda a história do país.

III - As bases sociais e demográficas do MST: Os “viveiros da desesperança” e a
formação do público “disponível” para o MST

Nas décadas de 1950, 60 e 70, um enorme contingente de brasileiros migrou do campo
para as cidades. Com isso, problemas sociais do campo transformaram-se em problemas
sociais nas áreas urbanas. Como indicam os dados dos censos demográficos, entre 1940 e
1980, houve uma inversão dos percentuais das populações rural e urbana brasileira: em 1940,
a população rural brasileira era de 68,8% da população total, enquanto a população urbana
correspondia aos outros 31,2%; em 1980, 67,6% da população brasileira habitava as cidades,
enquanto que 32.4% vivia no campo. No ano 2000, a participação da população rural, no total
da população brasileira, era de 18,8%, o que significava cerca de 31,8 milhões de pessoas
vivendo no campo.

Esse processo migratório significou que, na década de 1950, sete milhões de pessoas
deixaram o campo; nas décadas de 1960 e 70, juntas, cerca de 28,5 milhões de pessoas
migraram do campo para as cidades; nos anos 1980, foram mais de 12 milhões de pessoas e,
na primeira metade dos anos 1990, o êxodo havia atingido 5,6 milhões de indivíduos.8

Diante de tais números, podemos constatar que a migração rural-urbana e a
expropriação do campesinato são fenômenos ligados ao próprio processo de industrialização
brasileira, portanto, anteriores ao desenvolvimento capitalista da agricultura brasileira das
décadas de 1960 e 70. Contudo, podemos facilmente observar que, nos anos 60 e 70, o
fenômeno apresenta um salto quantitativo surpreendente, o que indica a existência de uma
relação estreita entre desenvolvimento do capitalismo na agricultura, expropriação,
proletarização do campesinato e deslocamento para as cidades.

A impossibilidade de a maioria dos pequenos produtores associarem-se à acumulação
capitalista na agricultura, ainda que como “sócios menores” do capital; a deterioração das
condições de existência dessa maioria de pequenos proprietários, parceiros, arrendatários e

8 GEORGE Martine. Êxodo rural, concentração urbana e fronteira agrícola. In: Gorge MARTINE;
Ronaldo C. GARCIA (org.). Os impactos sociais da modernização agrícola. São Paulo: Ed. Caetés,
1987, p. 59-65; Ricardo ABRAMOVAY. Agricultura familiar e desenvolvimento territorial. Reforma
Agrária, Associação Brasileira de Reforma Agrária (ABRA), Campinas (SP), v. 28, n. 1, 2 e 3, v. 29,
n. 1 jan.-1998/ago.-1999, p. 52.
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posseiros; a impossibilidade de se reproduzirem enquanto pequenos produtores nas chamadas
áreas de fronteira agrícola, seja por falta de mínimas condições infra-estruturais nessas
regiões, longínquas e afastadas dos centros consumidores, seja pela apropriação de imensas
extensões de terras nessas regiões pelo grande capital, com fins puramente especulativos;
enfim, de um lado, a redução dos espaços físicos e econômico-sociais da pequena produção;
de outro, as transformações ocorridas nas relações sociais de produção no interior das
propriedades agrícolas – substituição do trabalhador permanente e residente no interior das
propriedades por trabalhadores assalariados eventuais e temporários --, conduziram um
exército de pessoas às cidades.

O conjunto desses números sugere um ritmo alucinante de transformações. Nas
últimas décadas, imensas massas humanas ingressaram nas metrópoles e passaram a viver de
modo particularmente intenso as mutações estruturais e profundas da sociedade brasileira. O
saldo dessa história, no país, é uma insuficiência das redes tradicionais de integração, e o
surgimento de mega-cidades, aglomerados de bairros-dormitórios, “viveiros de mão-de-obra”
onde vegetam, semi-adormecidas, multidões órfãs. 9

Não estamos enunciando nada de rigorosamente novo: o impacto desestruturante desse
“modernização” bárbara já foi apontado muitas vezes. Independentemente das cores que
usemos para esse quadro, o fato é que nele há desesperados mas há, também, necessidade de
esperança, disponibilidade para um novo encontro político.

O desenho desse quadro – na conformação da propriedade da terra e das massas
humanas que a partir desse processo ganharam novo perfil, sociológico, psicossocial e
político – é decisivo para compreender o nascimento e a evolução do MST. O MST constitui
um apelo não só para camponeses desalojados da terra, mas também para milhões de
migrantes desenraizados e desajustados nas cidades. Mais à frente, quando tratarmos da
composição sociológica do MST, veremos como esse fato é relevante.

IV. A trajetória política do MST

O MST nasceu, de fato, em 1984, durante um encontro nacional de militantes que
vinham participando de ocupações de terra e de manifestações desde o final dos anos 1970. O
seu batismo político ocorreu durante a discussão do PNRA, no início do governo Sarney, em
maio de 1985.10

A “proposta” do PNRA reacendeu o debate sobre a reforma agrária no Brasil e
provocou um alinhamento de forças políticas favoráveis e contrárias à proposta: de um lado,
tínhamos os proprietários rurais e suas entidades representativas11; de outro, os trabalhadores

9 Para uma discussao desse problema, com enfase na Regiao da Grande Sao Paulo, ver Reginaldo
MORAES. Informação na cidade: caso de política. Educação & Sociedade, São Paulo, n. 44, 1993.
10 Para detalhes, cf.: Claudinei COLETTI, op. cit..
11 Nesse caso, além das tradicionais organizações corporativas, próprias do sistema de representação
vigente no país, deve-se destacar a emergência da União Democrática Ruralista (UDR), entidade
radical de direita, que congregava os proprietários rurais, surgida junho de 1985, exatamente para
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rurais organizados pelo MST, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
(CONTAG) – entidade de cúpula na estrutura sindical oficial brasileira --, e apoiados por
entidades como a Igreja Católica, o Partido dos Trabalhadores (PT), por organizações não-
governamentais como a Associação Brasileira de Reforma Agrária (ABRA).

O MST pôde consolidar-se nessa conjuntura, como um movimento nacional de luta
pela terra e pela reforma agrária, graças à prioridade que conferiu, não à luta no plano
institucional, mas à ação política direta e de massa, vale dizer, às ocupações de terra, aos
acampamentos e às manifestações públicas, como formas de pressão exercida sobre o governo
para que este realizasse desapropriações de terras e promovesse assentamentos rurais. Na
década de 1990, sob a vigência das políticas neoliberais, transformou-se no movimento social
popular mais importante do país e no principal foco organizado de resistência à hegemonia
neoliberal.

E foi durante o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) que o MST ocupou
de fato esse lugar. Quando observamos os dados acerca da luta pela terra após a posse de
Cardoso na presidência da República, em 1995, notamos um crescimento expressivo das
ações do MST até 1998/99 e um refluxo das ocupações de terra nos últimos anos de seu
segundo mandato (2001-02).

A ascensão do MST na cena política brasileira teve como momentos decisivos dois
massacres de camponeses pelas forças repressivas do Estado: em Corumbiara, no Estado de
Rondônia, em 1995 (dez trabalhadores sem-terra e dois policiais militares mortos), e em
Eldorado dos Carajás, no Estado do Pará, em 1996 (19 trabalhadores sem-terra mortos). Esses
dois massacres chamaram a atenção do país para o problema dos sem-terra, além de terem
tido, também, uma certa repercussão internacional. Um outro momento decisivo foi a
chamada “Marcha Nacional por Reforma Agrária, Emprego e Justiça”, realizada em 1997, na
qual cerca de cem mil pessoas, entre militantes e simpatizantes do MST, ocuparam as
principais ruas da capital federal, na primeira grande manifestação popular realizada contra o
governo Fernando Henrique Cardoso e sua política neoliberal.

Esses acontecimentos, aliados ao crescimento expressivo das ocupações de terra na
segunda metade dos anos 90 – o número de ocupações passou de 119, com 20.516 famílias
envolvidas, em 1994, para 589 ocupações, com 78.258 famílias envolvidas, em 1999 –
converteram o MST no principal foco de oposição política ao governo Fernando Henrique
Cardoso, a ponto de obrigar o governo a tomar uma série de medidas para recobrar a iniciativa
na questão agrária e para enfraquecer políticamente o movimento.

A partir de 1999, uma série de iniciativas delineou, com nitidez, essa estratégia
governista de combate ao MST e de mudança no tratamento da política fundiária: restrição
das verbas públicas destinadas ao programa de assentamentos rurais; extinção do Programa de
Crédito Especial da Reforma Agrária (PROCERA); incremento da chamada “reforma agrária
de mercado”, através da qual a desapropriação por interesse social, realizada pelo Estado e

combater o MST, o PNRA proposto pelo governo Sarney e as propostas de reforma agrária no
processo constituinte -- que resultaria na Constituição Federal de outubro de 1988.
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com pagamento em Títulos da Dívida Agrária, seria substituída pela compra e venda de lotes
com empréstimo realizado ao comprador por um agente financeiro; propaganda sobre a
“reforma agrária pelo correio” – bastaria, segundo a retórica oficial, que o trabalhador se
dirigisse a uma agência dos correios e fizesse sua inscrição a um lote de terras, sem
necessidade, portanto, de qualquer mobilização; proibição, por dois anos, de vistoria em
imóveis ocupados pelos sem-terra, sem a qual não pode ocorrer o processo desapropriatório;
criminalização das ações do movimento e de seus líderes, etc.

O fato é que, num quadro de relativo recuo e perplexidade da oposição sindical e
partidária ao governo Fernando Henrique Cardoso, o MST demonstrou capacidade de
organização e conseguiu suscitar simpatias em diferentes setores da população urbana,
galvanizando descontentamentos e liderando a oposição ao governo. O que ocorreu com a
eleição de Lula, quando uma coligação de centro-esquerda liderada pelo Partido dos
Trabalhadores (PT) conquistou a presidência da república?

O MST apoiou e, em boa medida, ainda apóia o governo Lula. Mas tem manifestado
sucessivas decepções, sobretudo para com a política macroeconômica conservadora do
governo, voltada à obtenção de superávits fiscais que sacrificam o desenvolvimento e as
políticas sociais.

A Reforma Agrária, nesse contexto, avança a passos muito lentos. Segundo dados do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) foram assentadas 115.000
famílias em 2003 e 2004, quando a meta era de 175.000 famílias. Além disto, a metade destes
assentamentos é na região Norte e nos estados de Mato Grosso e Maranhão, na fronteira da
região Amazônica, sobretudo em terras públicas. Segundo levantamento do próprio MST, em
abril de 2005 estimava-se em 50.000 as famílias assentadas em 2003 e 2004, se considerado o
processo de desapropriação de latifúndios. Da mesma forma, se analisado o orçamento da
Reforma Agrária, os sem-terra têm muito motivo para se queixar do governo Lula. Em 2005,
o orçamento inicial do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) era de 3,7 bilhões de
reais, logo submetido a grandes cortes.

Lula foi eleito num movimento ascendente do PT: conquistou executivos estaduais e
municipais, ampliou consideravelmente suas bancadas legislativas (vereadores, deputados,
senadores). Mas, paradoxalmente, os movimentos sociais atravessavam uma conjuntura de
baixa (incluindo o MST, como vimos). Isto teria efeitos não negligenciáveis na vida interna
do partido. Além disso, o mesmo eleitorado que escolheu um presidente
“progressista”compôs um Congresso conservador e clientelista e um conjunto de novos
governadores estaduais que se opunham fortemente ao executivo federal. O governo Lula fez
uma opção política arriscada, de governar negociando com esse Congresso e com esses
governadores – talvez como um reconhecimento dessa correlação de forças desfavorável.
Alguns de seus criticos de esquerda, incluindo o MST, apontam como, porém, o governo nao
soube ou nao quiz utilizar o fragmento não negligenciável de poder que obtivera – o
executivo federal – para animar políticas públicas que contribuíssem para alterar – na
sociedade e nos experimentos nascentes de “democracia participativa”– essa correlação de
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forças que lhe era desfavorável nas instituições da democracia representativa. O argumento
foi bastante reforçado pela crise política de 2005, quando a oposição e a grande mídia
encurralaram o PT com sucessivas acusações de corrupção e crime eleitoral.

Mesmo assim, ainda hoje, o MST tem fortes laços de cooperação com o governo – em
parcerias que não cabiam no governo anterior (FH Cardoso) e que se traduzem em programas
decisivos para a qualidade do movimento. Alguns deles devem ser mencionados, porque têm
impacto imediato no crescimento e na qualidade dos assentamentos: 1) PAES – Programa de
Acompanhamento às Empresas Sociais, que visa superar os limites gerenciais e organizativos
através da implantação de sistemas de assessoramento e autocontrole; 2) ATES – Assessoria
Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária, que viabiliza a contratação de técnicos pelas
cooperativas e associações estaduais, através de recursos provenientes de convênios com o
INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária); 3) PRONAF – Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – que compreende a chamada “Compra
Antecipada da Agricultura Familiar”; 4) Pronera – Programa Nacional de Educação para a
Reforma Agrária.

Assim, O MST é, hoje, uma rede complexa de organizações, que coopera e interage
com o governo, com dezenas de universidades e com instituições internacionais (Unicef,
Unesco, etc). Na esfera da produção, congrega cerca de 20 mil famílias através de 400
associações de produção, comercialização e serviços, 70 Cooperativas de Produção
Agropecuária, 32 Cooperativas de Prestação de Serviços, 12 Cooperativas Regionais, 3
cooperativas de crédito e cerca de 200 pequenas e médias agroindústrias. É, ainda, executor e,
em grande medida, definidor de políticas públicas de educação, já que coordena 1800 escolas
de ensino fundamental nos assentamentos, atendendo 160 mil crianças, com desenvolvimento
de pedagogia especializada. Mantém, ainda, programas de alfabetização para adultos,
atingindo cerca de 30 mil pessoas.

V. Origem social dos participantes do MST e a ideologia que os agrega

O que teria permitido ao MST crescer numa conjuntura econômica, política e
ideológica adversa a outros movimentos sociais populares brasileiros? De onde extrai energia
para crescer? Tal questão nos remete, imediatamente, à discussão sobre as bases sociais do
MST e sobre os modos pelos quais essa base é ampliada e mantida.

Primeiramente, os sem-terra são formados por trabalhadores do campo, cuja relação
com a terra é precária. Trata-se de meeiros, parceiros, pequenos arrendatários, filhos de
pequenos proprietários cujas terras não são suficientes para sustentar famílias extensas, ou
mesmo ex-pequenos proprietários que por algum motivo perderam suas terras. Na sua origem,
nos estados do Sul do país, poderíamos acrescentar a essa lista os pequenos agricultores
atingidos pela construção das grandes usinas hidrelétricas – o MST no Paraná, por exemplo,
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surgiu em 1981, com o nome de Movimento dos Agricultores Sem-Terra do Oeste
(MASTRO), a partir da resistência dos atingidos pela barragem de Itaipu. Esses trabalhadores
do campo formam a base camponesa do MST.

Essa base camponesa do MST era amplamente predominante no interior do
movimento no início e meados da década de 1980, quando o movimento se circunscrevia,
basicamente, aos Estados do Sul do país, região onde a pequena produção agrícola sempre foi
muito importante. À medida que o movimento se expandiu e assumiu uma dimensão nacional,
já no início da década de 1990, essa “base camponesa pura” foi diminuindo, apesar de haver
indicações de que seja, ainda hoje, majoritária, salvo algumas exceções de cunho regional.

Os dados do último Censo Agropecuário realizado no Brasil demonstram que houve,
num período de dez anos (de 1985 a 1995/96), o desaparecimento de quase um milhão de
estabelecimentos rurais no país, 96% dos quais com área inferior a 100 hectares e 70% com
área inferior a 10 hectares – neste último caso, mais precisamente 662.448 pequenos
estabelecimentos rurais desapareceram nesse período.

As dificuldades da agricultura, com o aprofundamento do projeto neoliberal, tornaram
ainda mais vulnerável a pequena produção agrícola, ao longo da década de 1990. Há
indicações de que, apenas nos dois primeiros anos do governo Cardoso (1995-96), 400 mil
pequenos estabelecimentos agrícolas tenham sido extintos.

O destino de grande parte desses pequenos produtores arruinados e expulsos do campo
foi exatamente encampar a luta pela terra, através de movimentos sociais como o MST, pois o
emprego urbano, a partir dos anos 90, não mais se colocava como uma saída possível para
esses trabalhadores de baixo nível de escolaridade e de baixo nível de qualificação
profissional para os padrões urbanos.12

Relacionado diretamente à falência dos pequenos estabelecimentos agrícolas esteve o
aumento do desemprego rural, pois, segundo o Censo Agropecuário de 1995/96, 40,7% da
mão-de-obra agrícola concentrava-se nos estabelecimentos de até dez hectares e 39,9%, nos
de 10 a 100 hectares. Como quase um milhão desses estabelecimentos desapareceram,
podemos deduzir que muitos empregos rurais sumiram também.

Alem disso, dos anos 80 para os anos 90, houve o aumento da mecanização da colheita
de vários produtos agrícolas – cana, algodão, etc. – o que implicou a diminuição do emprego
temporário no campo. Para termos uma idéia da dimensão desse processo de fechamento de
postos de trabalho no meio rural, basta dizer que estimativas apontam a perda de 450 mil
empregos rurais só no primeiro ano do chamado “Plano Real” – plano de estabilização

12 O Censo Nacional dos Projetos de Assentamento de Reforma Agrária constatou que, em 1996, o
nível de escolaridade dos assentados em projetos do INCRA era baixíssimo: 29,52% dos beneficiários,
no Brasil como um todo, eram analfabetos, e 52,24% eram alfabetizados, porém tinham estudado até
4ª série do ensino fundamental. Portanto, dos assentados entrevistados, 81,76% ou eram analfabetos,
ou tinham até quatro anos de estudo. Cf. INCRA/CRUB/UnB. I Censo de Reforma Agrária. In:
Benício Viero SCHIMIDT; Danilo Nolasco C. MARINHO; Sueli L. Couto ROSA (orgs.). Os
assentamentos de reforma agrária no Brasil. Brasília: Editora UnB, 1998, p. 65.
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monetária, implantado em 1994, durante o governo do presidente Itamar Franco, pelo então
ministro da fazenda, Fernando Henrique Cardoso.

Mais uma vez, grande parte desses desempregados rurais de baixo nível de
escolaridade e qualificação profissional teve como destino os movimentos sociais de luta pela
terra, aí incluído o MST. O Censo Nacional dos Projetos de Assentamento de Reforma
Agrária detectou, entre os assentados do INCRA, cerca de 12% de ex-assalariados rurais.

Por fim, é importante observar que os sem-terra sempre incorporaram às suas lutas os
trabalhadores desempregados urbanos que, não mais encontrando condições de
sobrevivência digna nas cidades, passaram a ver a luta pela terra como a única saída possível
para suas vidas.

É interessante notar que essa origem urbana dos sem-terra esteve na base da
constituição do movimento em alguns estados do Brasil, como Rio de Janeiro e Espírito
Santo, ainda na primeira metade dos anos 80. A partir da década de 1990, os desempregados
ou subempregados urbanos, produzidos às escâncaras pelas políticas neoliberais, têm sido
uma importante fonte de recrutamento do MST em determinadas regiões.

O relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT) sobre os conflitos no campo, de
1995, já apontava para a importância desse fenômeno:

o ano de 1995 marca o início de uma tendência que aponta para a sua consolidação
nesta virada de século: grande contingente populacional que habita as periferias de
cidades, sem perspectivas de vida, volta ao campo ocupando terras porque acredita
que esta é uma possibilidade de garantir sua continuidade de vida.
A maioria dos acampamentos de sem-terra, em 1995, conta com um grande número de
pessoas oriundas de favelas e periferias urbanas. Para muitos é uma volta às origens,
que completa o círculo: da roça para a favela e dela para a roça.13

Em suma, o grande aumento do desemprego urbano durante a década de 1990, a
diminuição das oportunidades de trabalho para o trabalhador rural temporário, devido à
mecanização da colheita de vários produtos agrícolas, a falência de milhares de pequenos
produtores agrícolas em razão dos efeitos das políticas neoliberais para a agricultura, e o
desemprego rural decorrente de tais falências jogaram parcela expressiva dessa população
marginalizada, desempregada e sem-terra nos braços do MST e de outros movimentos de luta
pela terra. A política neoliberal, portanto, ampliou, significativamente, as bases sociais do
MST, principalmente, a partir de 1995. E, faz-se necessário ressaltar, ampliou o apelo político
do movimento para segmentos não propriamente camponeses, vale dizer, para as multidões
órfãs das cidades.

Contudo, para tirar proveito desse potencial, o MST precisou utilizar notável
capacidade de organização e coesão política. Precisou, ainda, encarnar e mobilizar uma
ideologia que respondesse a esse apelo, que incluísse esses diferentes segmentos sociais numa

13 COMISSÃO PASTORAL DA TERRA. Conflitos no campo – Brasil, 1995, p. 22.
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visão de mundo e de transformação da realidade, uma visão coerente, promissora e credível.
A essa necessidade respondeu o peculiar socialismo do MST.

Na formação desse ideário, a Igreja Católica progressista teve um papel fundamental.
A religiosidade esteve presente desde as primeiras ocupações, no final da década de 1970,
dando legitimidade e coesão às ações dos sem-terra. Ela continua presente até hoje no interior
do movimento, ainda que com outras formas.14

A noção de “terra de trabalho” oposta à “terra de negócios” (ou “terra de exploração”),
por exemplo, presente num documento da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) de 1980, foi rapidamente incorporada pelo MST, e reforçou política e
ideologicamente a reivindicação por terra, ao conferir-lhe maior legitimidade, pois a terra, aos
olhos dos trabalhadores, não significa uma simples mercadoria, um meio de produção
utilizado para explorar o trabalho alheio, mas um espaço de sobrevivência, de trabalho não-
alienado e de reprodução social.

Em abril de 2001, um documento da Confederação das Cooperativas de Reforma
Agrária do Brasil (CONCRAB), ligada ao MST, criticava a “ideologia do consumismo de tipo
urbano”, que havia induzido os pequenos produtores familiares a ingressarem numa economia
inteiramente monetarizada, sem condições de sustentar uma prática de consumo familiar
similar ao urbano. Criticava, também, “a inserção desse segmento de produtores rurais no
modelo tecnológico dominante”, baseado no pacote químico, genético e mecânico, poupador
de mão-de-obra e demandante de capital, inteiramente voltado para a economia de
exportação. Esse modelo implantado nos assentamentos, dizia o documento, “de modo geral
já nasceu comprometido, pois se trata de um modelo caro, esgotado, depredador e
excludente.”15

Pode-se, portanto, entender a luta obstinada do movimento contra o agronegócio, o
que talvez se resuma nestas palavras de Dom Tomás Balduíno, presidente da CPT,
pronunciadas por ocasião da última marcha do MST a Brasília, em maio de 2005: “o
agronegócio é predador dos bens naturais, poluidor do meio-ambiente e causador do êxodo
rural, com o conseqüente aumento do desemprego. Por onde o agronegócio passa, fica um
rastro cada vez mais profundo de violência contra os trabalhadores e de violação dos direitos
humanos”.16

VI - Para além do radicalismo agrário

14 Sobre esse tema, cf., por exemplo, Zilda Gricoli IOKOI. Igreja e camponeses: teologia da libertação
e movimentos sociais no campo – Brasil e Peru, 1964-1986. São Paulo: Hucitec; Fapesp, 1996. Em
certa medida, a religião foi substituída pela chamada “mística” do movimento – culto aos símbolos, ao
hino, aos instrumentos de trabalho dos sem-terra.
15 CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE REFORMA AGRÁRIA DO BRASIL.
(CONCRAB). Os assentamentos neste novo período de luta pela reforma agrária, abr.-2001, (mimeo).
16 Dom Tomás BALDUÍNO. Povo de Deus em marcha, 04.05.2005. Disponível em:
http://www.mst.org.br/informativos/marcha/domtomas.htm. Acesso em: 13.07.2005.
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Os movimentos sociais anti-globalização – genericamente associados ao slogan “Outro
mundo é possivel” – parecem compartilhar um peculiar anti-capitalismo. Anticapitalismo
peculiar: a) pelos métodos e procedimentos de luta; b) pela natureza da alternativa que
indicam, distinta da clássica alternativa socialista e das economias centralmente planificadas;
c) pelos sujeitos-protagonistas que define, sujeitos que não mais encarnam em movimentos e
partidos operários, mas em movimentos de afinidades ideológicas (feminismo,
ambientalismo, etc) e manifestações do chamado radicalismo agrário.

Desde logo, esses movimentos intuiram a necessidade de sua internacionalização e
criaram redes de cooperação nesse sentido. Eram a isto conduzidos pelo próprio caráter do
modo de produção capitalista e da forma civilizatória que se desenvolvia nos tempos
modernos, submetendo a sua lógica cada pedaço e cada traço do globo. Mas, no contexto da
chamada globalização neoliberal, esta necessidade de internacionalização do protesto é
ampliada de modo formidável e num padrão muito mais complexo. É ainda mais exigente, na
extensão de suas pautas e programas. É mais complexa na sua própria construção, na
construção de sua identidade:. Os componentes desse movimento -- que se inicia na
resistência e caminha para uma tentativa de proposição de um novo mundo -- são muito mais
variados do que os sindicatos e partidos que deram origem às antigas internacionais dos
trabalhadores e, também, àqueles que deram origem aos movimentos terceiro-mundistas. Essa
imprecisa identidade é um dos grandes desafios do movimento “altermundialista”.

Nos últimos anos, O MST e sua contrapartida internacional, a Via Campesina, deixaram
de centrar seu programa e suas ações na divisão da terra. Passam a propor um novo modo de
usá-la – manifestações contra os transgênicos, contra o desflorestamenteo promovido pelos
CAIs, pelos métdos de cultivo e irrigação que identificam com efeito lucrativo no curto prazo
e predatório no longo. Passam a propugnar tambem por um outro lugar das atividades
agropecu´rias nos projetos nacionais de desenvolvimento. O MST foi, aliás, um dos
protagonistas – talvez o maior – no movimento anti-Alca, no Brasil, no movimento pela
rejeição da dívida externa, quando o PT e o governo Lula pareciam abandonar tais bandeiras.
Parece haver, assim, uma lógica que empurra o “radicalismo agrário” em direção aos
movimentos altermundialistas? Em parte, trata-se de uma lógica, sim, mas, em parte, também,
se trata de uma escolha política, que a direção do movimento tenta disseminar entre os
aderentes através de uma ideologia que combina marxismo, teologia da libertação, ecologia.

Há 150 anos, o Manifesto Comunista, anunciava a necessidade de transformar
radicalmente o mundo, oferecendo à espécie humana uma perspectiva mais abrangente e mais
viável do que a civilização capitalista. O sujeito sociopolítico dessa mudança era o
proletariado industrial. Com o passar do século XX, contudo, aquele sujeito revolucionário
parecia ficar cada vez mais distante, cada vez mais integrado na ordem estabelecida e cada
vez mais perdido na névoa da história.

Observando o discurso e a prática de movimentos antiglobalização como a Via
Campesina, pode-se neles pressentir a esperança de constituir uma nova internacional dos
deserdados da terra -- como um projeto redentor, uma questão de sobrevivência da própria
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espécie humana. Ao mesmo tempo, é uma viagem em que os navegadores parecem não ter
mapa. Movimentos como o MST e a Via Campesina não assumem a forma de um partido
mundial ou a missão de constituir um “governo mundial”. São menos claramente definidos.
Parecem edificar, pelo menos por agora, uma referência para organizar a solidariedade e a
esperança, necessárias para que floresçam, na diversidade, arranjos políticos que conquistem
trincheiras nos espaços locais, regionais, nacionais, em cada canto do planeta. Assim, na lista
de paradoxos do novo milênio, talvez seja o caso de anotar o fato de que essa tarefa histórica
apareça como algo associado ao novo “radicalismo agrário”.
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