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RESUMO 

 
 

O presente estudo está centrado na concepção de Movimentos Sociais enquanto expressão do 
conteúdo da divisão e das relações conflituosas entre as classes sociais. Nesse sentido, 
compreende-se a construção da noção de Movimento Social e seus desdobramentos, como 
parte de um amplo projeto, que minou, no plano ideológico, os conflitos sociais, através da 
política da colaboração entre as classes e da conseqüente ressignificação dos conflitos. A 
perspectiva de análise que permeou os debates, em torno da categoria Movimento Social, nos 
anos 1980/1990, apontou para a emergência de “novos Movimentos Sociais” (NMS) relacionada 
à suposta perda da centralidade do trabalho e da crise da luta de classes, sob o paradigma da 
cultura. Na contramão dessa afirmativa e seus pressupostos, esta análise foi embasada no 
método dialético, que permite constatar a partir da categoria totalidade, que os conflitos sociais 
existem par e passu nas suas contradições, independente do que é posto como identidade 
cultural. Defende-se nessa tese que a memória das lutas camponesas no Brasil, pontilhada de 
manifestações e experiências históricas, são evidências das diversas formas de reações à 
lógica de exploração, sob a sintonia de interesse da classe hegemônica, no poder, articulada 
com o Estado, fato tão bem evidenciado na nossa formação histórica geográfica brasileira, no 
Sertão Nordestino. Neste viés foi fundamental entender o porquê o Sertão tem se constituído 
território de apropriação e convergência de interesses do capital, metamorfoseado no discurso 
retórico da naturalização geográfica, mas que, no concreto, se configura em programas 
governamentais que garantem a conformação da desigualdade social e territorial do trabalho. 
Nesta trajetória a pesquisa de campo realizada no Território do Alto Sertão Sergipano 
comprovou como a proposta de um novo desenvolvimento rural, agora respaldada no 
desenvolvimento local, com enfoque no território, faz parte de uma estratégia multifacetada, 
formulada pelo Estado neoliberal e por seus cooperadores e aliados internacionais, para conter 
a insurreição dos trabalhadores rurais sem terra. Engendrada no bojo das políticas de 
desenvolvimento para alívio da pobreza rural, o desenvolvimento territorial é organizado para 
neutralizar as táticas de ações diretas dos movimentos populares, tais como o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, o Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA e o 
Movimento dos Atingidos por Barragens – MAB. O território é apresentado como instrumento de 
planejamento, no qual, ilusoriamente, são encontradas as soluções para os problemas da 
população local. Os Movimentos Sociais têm enfrentado o desafio de fazerem parte dessa 
arquitetura de legitimação do caráter ideológico da classe dominante, que se traveste no 
discurso da gestão de participação coletiva. Tal perspectiva objetiva neutralizar os conflitos, 
garantir a conciliação e poder justificar os conflitos como ações de criminalização dos 
Movimentos Sociais. Como resistência os Movimentos Sociais procuram ampliar suas escalas 
de atuações, estreitar e intensificar as alianças, no sentido de assegurar e reafirmar seus 
princípios e sua bandeira de luta. À Geografia, cabe a tarefa de pensar, refletir, desvelar e 
revelar esta realidade, permeada de contradições, no modo como o capital produz e reproduz 
espaços se territorializando e apresentar alternativas de possibilidades de superação para a 
garantia dos territórios alternativos da autonomia camponesa. 

 

 

Palavras-chave: Movimentos Sociais, luta de classe, conflito social, políticas de 
desenvolvimento, Estado 
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 ABSTRACT  
 
 
The present study is centered in the conception of Social Movements while expression of the 
content of the division and of the conflicting relations among the social class. In that sense, it is 
understood the construction of the notion of Social Movement and its unfoldings, as part of a 
wide project, that is mined, in the ideological plan, the social conflicts, through the politics of the 
collaboration among the classes and of the consequent remeaning of the conflicts. The analysis 
perspective that permeated the debates, around the Social Movement category, in the years 
1980/1990, pointed the emergency of "New Social" Movements (NMS) related to the supposed 
loss of the centrality of the work and of the crisis of the class struggle, under the paradigm of the 
culture. In the opposite direction of that affirmative and its presuppositions, our analysis was 
based in the dialectical method that allows verifying, starting from the category totality, that the 
social conflicts exist equal and step in its contradictions, independent of what is put as cultural 
identity. It is defended in this thesis that the memory of the peasants struggles in Brazil, stippled 
of manifestations and historical experiences, are evidences in the several ways of reactions to 
the exploration logic, below the syntony of interest of the hegemonic class, in the power, 
articulated with the State, fact so well evidenced in our geographical historical Brazilian 
formation, in the Northeastern semi-arid. In this inclination it was fundamental to understand the 
reason why the semi-arid has been constituted as appropriation territory and convergence of 
interests of the capital, metamorphosed in the rhetorical speech of the geographical 
naturalization, but that, concretely, it is configured in government programs that guarantee the 
conformation of the social and territorial inequality of the labour. In this path the field research 
accomplished in the Territory of the Alto Sertão Sergipano proved as the proposal of a new rural 
development, now backed in the local development, with focus in the territory, it is part of a 
strategy with many faces, formulated by the neoliberal State and for its cooperators and 
international allies, to contain insurrection of the rural workers without their own land. 
Engendered in the salience of the development politics for relief of the rural poverty, the 
territorial development is organized to neutralize the tactics of direct actions of the popular 
movements, such as the Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST; Movimento 
dos Pequenos Agricultores - MPA, and Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB. The 
territory is presented as planning instrument, in which, illusionality, are found the solutions for 
the problems of the local population. The Social Movements have been facing the challenge of 
being part of that architecture of legitimation of the ideological character of the dominant class 
that is dressed on the speech of the administration of collective participation. Such perspective 
aims to neutralize the conflicts, to guarantee the conciliation and, to justify the conflicts as 
actions of criminalization of the Social Movements. As resistance the Social Movements try to 
enlarge their scales of performances, to narrow and to intensify the alliances, in the sense to 
assure and to reaffirm their beginnings and their struggle flag. To Geography, the task is to think, 
to contemplate, to watch and to reveal this reality, permeated of contradictions, in the way as the 
capital produces and reproduces spaces self-territorializing, and to present alternatives of 
overcoming possibilities to the warranty of the alternative territories of the peasant population. 
 
 
 
Key-word: Social Movements, class struggle, social conflict, development politics, State 
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1. INTRODUÇÃO 
 
  
 

As últimas décadas do século XX foram marcadas, no contexto internacional, por 

importantes acontecimentos políticos – queda do muro de Berlim e Unificação Alemã, 

Fim da Guerra Fria, dissolução da União Soviética – que passaram a ser apontados 

como sintomas incontestes da hegemonia mundial do capitalismo.  

As forças sociais e políticas que tiveram lugar e destaque no Pós-Guerra, até o 

início dos anos de 1970, estavam de certa forma desarticuladas pelo impacto da 

reestruturação produtiva e pelas políticas de desmonte neoliberal estabelecidas pelo 

Consenso de Washington, solidificando a financeirização da economia-mundo. 

A desregulamentação da economia e os ajustes estruturais aos quais os Estados 

passaram a se adaptar – alguns com “notável” capacidade e altíssimos custos sociais – 

abriram a possibilidade, sem precedente, ao capital, de acumular prescindindo do 

trabalho e das atividades produtivas. O mecanismo foi a contínua especulação 

comercial e da dívida pública, transformando os Estados em reféns dos especuladores, 

fragilizados para regular suas próprias economias.  

Cientistas políticos e a imprensa, exaltaram o triunfo da forma democrática liberal 

da política na queda de regimes ditatoriais em paises como o Brasil, Argentina e Chile. 

Ainda que se admitisse que os processos de transição democrática não estivessem 

garantidos, como aspiração dos diversos movimentos populares, a segurança vinha 

pelos pressupostos refeitos da noção de democracia, ligada ao neoliberalismo. “[...] a 

democracia liberal era um porto seguro de ancoragem de uma política concebida como 

produção de um consenso controlável, expresso na estratégia de governabilidade, 

eficiência administrativa e controle das tensões e divergências” (PAOLI, 2000, p. 07). 

A derrocada do comunismo na União Soviética e nos países do leste europeu 

passou a justificar o abandono dos ideais socialistas, quando na realidade, desde a 

década de 1970, como aponta Mészáros, “já estávamos submetidos a um 

desenvolvimento perigoso no mundo do trabalho que pouco tempo depois teve de ser 

caracterizado como desemprego estrutural” (2004, p. 17). O trabalho humano tornara-

se mais do que nunca uma mercadoria. O seu fetichismo se exacerba e o uso da terra 

bem como dos demais recursos foi subordinado ainda mais à lógica do mercado e do 



 

  

lucro. O fim da Guerra Fria propiciou a ocasião para que o capitalismo fosse (auto) 

proclamado, ideologicamente, como ponto final do desenvolvimento social, construído 

sobre os pressupostos do livre mercado, aniquilando qualquer possibilidade de ideais 

que negassem o império da mercadoria. Na leitura de Perry Anderson (2004) a 

desaparição do campo comunista vai provocar “embriaguez” das classes dominantes, 

que não mais necessitavam de eufemismo e de rodeios para disfarçar a natureza de 

seu domínio. 

Desse modo, as inovações ideológicas do neoliberalismo trouxeram também a 

idéia do humanismo militar, no qual a nova hegemonia mundial incorporada pelos 

Estados Unidos, associam o seu militarismo à democracia e reabilita o imperialismo 

como um regime político moderno, solidário e civilizador. 

Na América Latina, as condições e os processos responsáveis pela histórica 

desigualdade continuaram sendo desconsiderados com o agravante de que, passa para 

o primeiro plano das preocupações dos governantes, a obsessão com a miragem de 

uma modernidade homogênea e emparelhada com os países do capitalismo avançado 

“O tempo histórico que entrou em cena fala apenas da continuidade aperfeiçoada do 

modelo e da sua inevitabilidade” (PAOLI, 2000, p. 09), ocorre o que Mészáros analisa 

no contexto da ideologia, como a cura do subdesenvolvimento pela modernização. 

    

Naturalmente, a estratégia adotada para se lidar com as questões 
candentes da maioria dos despossuídos foi colocar diante deles a 
miragem de uma possível aproximação do modelo ideal do “alto 
consumo de massa” norte-americano. Desse modo, a tarefa de superar 
o “subdesenvolvimento” no “Terceiro Mundo” foi definida como simples 
“modernização” e convergência com os valores do “Norte democrático”: 
até que a era do alto consumo de massa se torna universal. Ao mesmo 
tempo, a alternativa socialista foi descrita, com “objetividade científica”, 
como “uma espécie de doença que pode acometer uma sociedade em 
transição se ela não conseguir organizar efetivamente aqueles 
elementos em seu interior que estão preparados para levar a cabo a 
tarefa da modernização”1 (MÉSZÁROS, 2004, p. 137). 

 
 
 É nesse contexto que emergem e ganham força as interpretações da natureza 

dos conflitos sociais e das ações coletivas, que têm as análises fundamentadas nos 

                                                           
1 Mészáros resgata trechos de ROSTOW, W. W. Lãs etapas del crecimento econômico. México: fundo de cultura 
econômica, 1961 
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princípios do fim da centralidade do trabalho e na crise da luta de classe. As 

concepções teóricas voltadas para esta temática que coincidiam com projetos 

alternativos de sociedade entraram em crise e os esquemas de reinterpretação 

passaram a valorizar a cultura e a solidariedade como valores fundantes, para uma 

transformação social a partir do indivíduo e não mais do sujeito social. Fica evidenciado 

que 

 

a lógica da produtividade torna-se de fácil ideologização, em um tempo 
de descrédito diante dos fabricados funerais da morte da utopia, 
fundamentados na urgência de novos paradigmas antimarxistas. Por traz 
do discurso apocalíptico da pregação do fim da utopia socialista e da 
“insuperabilidade” do capitalismo, repassado como condição natural de 
construção histórica de provedor do trabalho, subscreve-se a 
fetichização  de ideologias conservadoras alienantes para o 
consentimento sem reservas da exacerbação da reprodução ampliada 
do capital (CONCEIÇÃO, 2005, p. 167). 

 

 No cerne dos paradigmas interpretativos dos conflitos sociais, está aquele que 

traz o novo nos movimentos populares em oposição à tradicional luta de classes. Nos 

Novos Movimentos Sociais, a identidade e a cultura e não a contradição, dão o sentido 

e o conteúdo do movimento. As novas formas de opressão são desvinculadas das 

relações de produção em uma tendência de leitura fragmentada das lutas sociais. 

 Entretanto, as lutas e as experiências de resistência que têm tido lugar em várias 

partes do mundo – particularmente na América Latina – trazem à tona, a face, sem 

disfarce, da ordem capitalista, irremediavelmente destrutiva, trazendo, ao mesmo 

tempo, a pertinência de interpretações que dêem conta da questão da luta de classes. 

É nesta perspectiva que o presente estudo trabalha com a hipótese de que, os 

Movimentos Sociais expressam o conteúdo da divisão e das relações entre as classes, 

considerando que em todas as sociedades capitalistas, é inevitável a relação intrínseca 

que se estabelece entre o processo que perpassa o modo de produção e as diferentes 

formas que as práticas de protesto e resistência dos trabalhadores – com trabalho ou 

não – assumem. A luta de classe, longe de ser um fenômeno superado evidencia a sua 

atualidade e a necessidade de sua interpretação diante de seu acirramento e de seu 

agravamento. Esta realidade, tem se materializado nas reações das classes 

campesinas organizadas em Movimentos Sociais, à lógica dos modelos e propostas de 
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levar o desenvolvimento, - entendido como progresso/modernização - às populações 

cada vez mais empobrecidas, dentro dos princípios de ajuste estrutural por instituições 

multilaterais. Com maior ou menor empenho, os países periféricos assimilam as 

propostas desenvolvimentistas e passam a assumir compromissos de alcançar as 

metas estabelecidas por aquelas.  

J. Petras e H. Veltmeyer (2008) ressaltam que as reformas estruturais 

implantadas na América Latina no bojo da política neoliberal, foram concebidas para 

abrir as economias nessa região para as forças do mercado mundial, além de favorecer 

empresas capitalistas e latifundiários em detrimento de pequenos proprietários 

camponeses, considerados marginalmente produtivos e incapazes de se adequarem à 

nova ordem estabelecida mundialmente. 

 Nesse contexto, os movimentos são vistos como organizações e/ou entidades 

que têm a contribuir com a experiência da participação, no mesmo patamar de 

organizações não-governamentais e associações comunitárias e filantrópicas, às quais 

são atribuídas responsabilidades para a efetivação das mudanças sociais reivindicadas 

pelas populações.  

O novo componente dessas políticas, que assumem em seus discursos a 

dimensão de um novo ordenamento territorial, se traduz na participação das forças 

vivas nas quais os movimentos de luta pela terra e por reforma agrária estão incluídos. 

 No propósito de compreender como os Movimentos Sociais, enquanto sujeito 

histórico têm enfrentado o desafio de participar dessa arquitetura que impõe o 

estreitamento dos laços com as instituições públicas, – às vezes verdadeira armadilha – 

e de, ao mesmo tempo, entender como mantêm sua autonomia sendo fiéis aos seus 

princípios, ampliando a espacialização de suas lutas – esta pesquisa, tem como fio 

condutor a interpretação teórica fundada na categoria da totalidade, núcleo da dialética 

marxista que permite a leitura da realidade em sua essência, sem fragmentá-la.  

 Destarte  

a categoria de totalidade significa [...], de um lado, que a realidade 
objetiva é o todo coerente em que cada elemento está, de uma maneira 
ou de outra, em relação com cada elemento e, de outro lado, que essas 
relações formam, na própria realidade objetiva, correlações concretas, 
conjuntos, unidades, ligados entre si de maneiras completamente 
diversas, mas sempre determinadas. (LUKÁCS, 1967, p. 240, apud 
CARVALHO, 2007, p. 179). 
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 A consideração de Henri Lefebvre (1976) de que a prática social se observa 

empiricamente, mas a problemática do espaço é formulada no plano teórico, implica no 

reconhecimento do papel da teoria no desvelamento da espacialidade das relações 

sociais.  

 Dessa maneira, interpretar como os movimentos sociais se espacializam e, no 

bojo dos modelos de desenvolvimento se apresentam, como um novo dinamismo de 

conteúdo espacial, implica em tomar o desafio de superar a lógica formal, para ir além 

da constatação da situação presente, e aparente, mas buscar a explicação e o 

entendimento de como o discurso que embala a nova proposta de desenvolvimento 

territorial privilegia o componente da participação, e (re)elabora suas contradições 

enredando os movimentos organizados para seguirem a contramão dos seus princípios 

da luta de classe e de autonomia.  

Assim, “las contradicciones del espacio, no son producto de su forma racional tal 

como se desprende en las matemáticas; son producto del contenido práctico e social y, 

más especificamente, del contenido capitalista“(LEFEBVRE , 1976, p. 42). 

Nessa perspectiva é importante considerar que o espaço se constitui em produto, 

condição e meio das relações sociais. Este processo está associado às condições de 

vida da sociedade em sua multiplicidade de aspectos, e por ela determinado. Nas 

sociedades dominadas pelo sentido último da acumulação e da mercadoria, a produção 

do espaço se dá com a invasão do lugar em um processo que toma toda a sociedade 

para continuar se reproduzindo (CARLOS, 1999). Assim,  

 

o espaço é entendido como produto de relações reais que a sociedade 
estabelece com a natureza (primeira ou segunda). A sociedade não é 
passiva diante da natureza; existe um processo dialético entre ambas 
que reproduz constantemente espaço e sociedade, diferenciados em 
função de momentos históricos específicos e diferenciados [...] o espaço 
é humano não porque o homem o habita, mas porque o produz. Um 
produto desigual e contraditório à imagem e semelhança da sociedade 
que o produziu com seu trabalho (ibid, 2002, p. 165). 
 

No entendimento do processo das determinações históricas inerentes às 

relações capital e trabalho iniciamos as reflexões prescrutando o contexto ideológico 

em que foi formatada e consolidada a noção de movimento social. Por esse viés, a 

concepção de ideologia colocada por M. Chauí (O que é ideologia, 2005), e I. Mészáros 
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(O poder da ideologia, 2004) vai perpassar a análise referente às interpretações dos 

comportamentos coletivos que vão desde a influência da teoria positiva de A. Comte até 

a influência européia do paradigma marxista. Este, descortina a lógica dos conflitos no 

contexto da expansão capitalista, do crescimento da classe trabalhadora, e da 

consolidação da nova estrutura produtiva que teve início nas primeiras décadas do 

século XX, sobremodo, na nova correlação de forças no interior da relação 

capital/trabalho no contexto latino-americano. 

 A leitura crítica dessas fases, nas quais os conflitos foram sendo ressignificados, 

indica que é o próprio funcionamento do modo de produção quem conforma uma 

sociedade de classes imersa nas contradições produzidas nos alicerces da “escravidão” 

e da desigualdade. 

 No interior desses pressupostos, o desenvolvimento de nossa pesquisa, deu a 

compreensão de que para se conhecer a “transversalidade do todo não se faz 

necessário – e nem é possível – percorrer as inumeráveis partes, elementos e relações 

do todo, pois se trata de conhecer a lógica que preside a sua conexão” (CARVALHO E. 

2007, P. 182). Também indicou que para o desvelamento de uma realidade concreta e 

complexa, é de fundamental importância atentar para a especificidade histórica contida 

na totalidade.  Trata-se, nas palavras de Carvalho de “cindir (não, obviamente, como se 

faz com o método cartesiano) o objeto até se chegar as noções, conceitos, categorias, 

leis e relações” (ibid, p. 188). 

 É nesta amplitude que procuramos entender a articulação que os movimentos 

sociais necessitam estabelecer para que seus militantes tenham acesso às políticas 

que se propõem contemplar as demandas dos mesmos. Nesse sentido, foi 

imprescindível descortinar a funcionalidade da política do desenvolvimento territorial 

rural aplicado desde 2003 ao estabelecer os territórios rurais. A partir da idéia do 

desenvolvimento local que valoriza a identidade cultural como estratégia para alavancar 

o desenvolvimento, o discurso foi evoluindo para uma aglutinação dos municípios 

transformados em territórios. 

 Não se pode dissociar esse debate, das concepções ideológicas do atual modelo 

de desenvolvimento que defende a possibilidade do crescimento econômico no interior 

da lógica do mercado, embaladas na retórica da ética ambiental, da igualdade social e 
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da sustentabilidade. Este novo paradigma – desenvolvimento sustentável – tem se 

mostrado, aparentemente e oportunamente indispensável nas discussões sobre a 

política de desenvolvimento. Esse caráter oficialista, retrata a necessidade do próprio 

modelo atual de desenvolvimento que marca essa nova etapa do sistema capitalista, de 

encontrar mecanismos alternativos que possibilitem a continuidade do processo 

encabeçado pelos países centrais. Para Conceição (2006), o princípio da 

sustentabilidade que prega a conciliação entre meio ambiente e desenvolvimento, na 

realidade, anula a possibilidade da crítica às contradições do sistema sociometabólico 

do capital, desconsiderando “a essência da dimensão da estrutura socioeconômica do 

modo de produção capitalista, definida no intercâmbio metabólico com a natureza, 

riqueza e propriedade” (p. 83). 

Nesse contexto, a dimensão geográfica do território é tomada como instrumento 

de planejamento, que possibilita o desenvolvimento harmônico por meio da coesão 

social e da participação. Assim, desconsideram-se os conflitos restringindo a noção de 

território ao substrato material, ao invés de considerar que o território é justamente o 

resultado dos embates que ocorrem no campo político social e econômico, lugar do 

conflito, resultado das relações de apropriação e domínio. 

Partindo dessa compreensão foi desenvolvida a pesquisa de campo, na qual os 

sujeitos sociais foram ouvidos e suas falas interpretadas de modo que as informações 

obtidas refletissem a realidade experienciada pelos mesmos. Nesse sentido, foram 

importantes as entrevistas realizadas com os membros do Colegiado do Território do 

Alto Sertão, com funcionários do INCRA, com militantes ou não dos movimentos 

sociais, com o articulador deste território, representantes de Associações de Pequenos 

Produtores, sindicalistas presentes em Reuniões, Assembléias, e Encontros realizados 

para a articulação de interesses ligados ao Território do Alto Sertão Sergipano – TASS. 

A escolha do Território do Alto Sertão de Sergipe para ilustrar o processo 

estudado, teve por base o fato de que, o mesmo se constitui em uma área reformada, o 

que significa ser “privilegiada” no recebimento de recursos e implementação de projetos 

voltados para o desenvolvimento rural. Além disso, a concentração de acampamentos 

rurais de sem terra, e de assentamentos de reforma agrária, é fruto da histórica luta que 

se desenrola naquele território desde a década de 1970. Como um dos quatro territórios 
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homologados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário/MDA – conforme figura 1, p. 

28 – vem se destacando pelos embates protagonizados pelos movimentos sociais que 

vêem sua principal reivindicação – Reforma Agrária – distanciar-se cada vez mais dos 

discursos que tem lugar nas reuniões do Colegiado, evidenciando que o Estado em sua 

nova configuração, continua em sua essência, a privilegiar os interesses de uma 

minoria. 

 A entrevista com o coordenador nacional do MST, João P. Stédile durante a 

pesquisa, foi enriquecedora para o desenvolvimento da análise relativa ao momento 

atual deste Movimento no país. É importante enfatizar que a luta pela terra no Território 

do Alto Sertão, não é exclusividade dessa organização; existe também a participação 

do Movimento dos Pequenos Agricultores e dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais 

dos municípios que formam o Território. Entretanto, para fins de análise no contexto 

desse estudo, foi levada em consideração a maior representatividade do MST no 

Território – como em todo o estado de Sergipe. Esse fato é evidenciado na constituição 

dos acampamentos e dos assentamentos rurais e, principalmente nas articulações 

efetivadas no interior do Colegiado que é a principal instância de participação no bojo 

da política de Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável.  

Relevante também para a compreensão do funcionamento dos mecanismos de 

participação desses sujeitos, foi o nosso acompanhamento às reuniões e/ou eventos de 

articulação daquele Colegiado, seja em municípios do Sertão – Nossa Senhora da 

Glória, Gararu, Canindé de São Francisco – ou em Aracaju, onde está localizada a 

Delegacia da Secretaria de Desenvolvimento Territorial/SDT do estado de Sergipe, 

onde tem lugar reuniões com os sujeitos sociais que representam os Territórios. Além 

disso, a nossa participação em eventos como: o Fórum preparatório para o II Fórum 

Social do Nordeste/FSNE (2006) em Aracaju, e o II Fórum FSNE realizado em 2007 na 

cidade de Salvador/BA, foi significativa para a análise da ampliação das escalas de luta 

dos Movimentos Sociais.  
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Quanto aos dados estatísticos referentes às ocupações de terra e aos conflitos 

no campo, não foram disponibilizados pelo órgão que acompanha esses fenômenos 

(INCRA), tendo em vista que, segundo informações de técnicos daquela instituição, o 

banco de dados está passando por uma reestruturação, o mesmo não ocorrendo com 

os dados relativos à criação dos Assentamentos Rurais. 

A pesquisa de campo possibilitou também a percepção do quanto tem sido 

complexo o relacionamento dos Movimentos Sociais com os órgãos públicos que, na 

dinâmica do desenvolvimento territorial impõe a mediação de um sujeito específico 

representado pelo articulador. O tratamento qualitativo dado à pesquisa de campo e as 

análises feitas a partir dos dados e informações secundárias foram significativos para 

elucidação de uma realidade, que por vezes está ocultada dentro de um fenômeno mais 

amplo, que neste caso, é a atualização da retórica da superação da pobreza através do 

Desenvolvimento Territorial Rural Sustentável, como parte de uma proposta mais ampla 

originada no seio de instituições como o Banco Mundial. A realidade explicita o sentido 

ideológico da participação popular e a tentativa de neutralização dos conflitos a partir da 

“conquista” dos Movimentos Sociais, que em suas práticas questionam a ordem 

estabelecida. 

Essas possibilidades  

 

podem ser lidas na contradição homogeneidade-fragmentação que 
está posta como característica no processo de produção do 
espaço. Trata-se de um espaço pulverizado tendendo a se 
reconstituir em espaços diferenciados produzidos no curso da luta 
pela afirmação da diferença, que se opõe a lógica do Estado que 
tenta organizar o diferente, subordina-o à sua estratégia baseada 
nos objetivos do jogo de poder que serve de pivô e eixo às forças 
políticas que visam o equilíbrio entre os níveis da morfologia 
opondo-se à ruptura desse equilíbrio (CARLOS, 1996, p. 132). 

 

A leitura dessa autora tem como referência o pensamento de Lefebvre para 

quem “el espacio no es un objecto cientifico descarriado por la ideologia o por la 

política; siempre ha sido político y estratégico. El espacio ha sido formado, modelado, a 

partir de elementos históricos o naturales, pero siempre politicamente” (LEFEBVRE, 

1976, p.46). 
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Essas reflexões vão estar em consonância com a compreensão do território 

enquanto categoria de análise, que contrasta com a concepção do território 

apresentada pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário/MDA, desprovido de seu 

conteúdo político.  Autores como A. Conceição (2004), A. Damiani (2002), L. de Souza 

(2001), Milton Santos (1996, 2000), trazem a necessidade de pensar o território com os 

componentes espaço e poder, a partir das relações entre processos sociais, espaço 

material e relações sociais. Este sentido de território tem uma implicação direta, que é a 

percepção de que nele as contradições são percebidas, sentidas e contestadas. 

No bojo da importância dessa categoria no processo histórico atual, Milton 

Santos (1996, 2000), aprofunda o sentido de território como objeto de análise social e o 

seu funcionamento através da dinâmica de horizontalidade e verticalidade, em 

associação a idéia de espaço banal de François Perroux (1964), (materializado no 

Brasil por Jacques Boudeville,1961). Nesse sentido  

 

o espaço dos geógrafos era o espaço banal, onde tudo estava 
contemplado, não apenas os fluxos econômicos. Banal no sentido 
de que é neste espaço que se realiza a vida coletiva, onde os que 
mandam e os que não mandam, os ricos e os pobres, os 
poderosos e os não poderosos estão presentes (SANTOS, Milton. 
2000, p. 53). 
 

Na realidade, as relações estabelecidas no plano da horizontalidade permitem a 

solidariedade, o inconformismo acompanhado da busca de soluções; por outro lado, as 

verticalidades seriam formadas por pontos distantes uns dos outros, ligados por todas 

as formas e processos sociais. “A idéia da verticalidade vem desses vetores que se 

instalam nos lugares e que pouco se importam com o que está em seu entorno” (ibid, p. 

53). As verticalidades estão em uma relação de conflito com as horizontalidades e vice-

versa. No entanto, o ensejo da ampliação das horizontalidades descortina a 

possibilidade de uma nova sociedade. Desse modo, a verticalidade pode ser 

contrariada mesmo no campo, onde geralmente a subordinação ao capital é grande (no 

sentido da vulnerabilidade das atividades agrícolas diante das práticas 

“modernizadoras”).  

Destarte, 

                                              30



 

  

o território não é simplesmente uma variável em sentido político-
militar; o uso e o controle do território, da mesma maneira que a 
repartição real do poder, devem ser elevados a um plano de 
grande relevância também quando da formulação de estratégias 
de desenvolvimento sócio-espacial em sentido amplo, não 
meramente econômico-capitalístico, isto é, que contribuam para 
uma maior justiça social e não se limitem a clamar por crescimento 
e modernização tecnológica (SOUZA, L., 2001, p. 100-101). 

 

Desse modo, o caráter e o papel das organizações populares e seus 

envolvimentos e posições políticas frente a governos e políticas públicas, devem ser 

continuamente revisadas, particularmente em seu conteúdo de classe no interior de 

processos sociais com suas dimensões escalares necessariamente articuladas.  

Nesse contexto, foram suscitadas algumas questões para o desenvolvimento e 

objetivo dessa pesquisa: de que maneira os movimentos sociais presentes no campo 

em diversas escalas – local, nacional, regional e internacional, tendem a se fazer 

presentes, refutar ou ratificar as políticas voltadas para o desenvolvimento rural? Como 

se produz e se traduz a relação dos movimentos sociais com as instituições públicas 

que materializam as orientações das instituições internacionais? Existem possibilidades 

por parte desses movimentos de buscar e manter a autonomia frente a um novo cenário 

que se abriu em 2003 no Brasil? 

As reflexões em torno destes e de outros questionamentos, foram desenvolvidas 

tendo como pressuposto que os níveis de ação e relações estabelecidas pelos 

movimentos sociais, se desenvolvem entre o local e o nacional sem prescindir das 

dinâmicas mundiais.  

No bojo dessas discussões, nossa tese está estruturada em cinco capítulos além 

das reflexões que finalizam o trabalho. O primeiro, percorre o caminho estabelecido 

entre as relações de classe e a produção ideológica da noção de movimento social. 

Nesse sentido as reflexões contemplam a transfiguração que foi se dando na 

interpretação dos conflitos sociais, a sua institucionalização que levou, em alguns 

momentos à sua desintegração até o atual debate em torno dos novos movimentos 

sociais. 

O segundo capítulo faz um reencontro com a (des)esperança e utopia 

impregnadas na memória da resistência camponesa desde o final do século XIX até a 
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espacialização do MST na década de 80 do século XX, evidenciando uma nova face da 

luta pela terra, sem prescindir, no entanto, da experiência histórica que serve de lição 

para a continuidade da luta. 

No terceiro capítulo, são analisados os pressupostos dos discursos que pregam, 

a superação da pobreza e sua atualização que, como no pretérito faz do Sertão o 

“lócus” privilegiado das políticas públicas. Na atualidade, o desenvolvimento territorial é 

proposto como a nova expressão do desenvolvimento rural no qual a participação é 

oferecida como uma concessão pelas instituições públicas, ao mesmo tempo em que se 

revela como uma ilusão diante das frustrações pelas promessas não alcançadas. Nesse 

sentido, fica evidenciado que o Estado em sua metamorfose, vai assumindo as várias 

dimensões e formas para fazer valer suas funções de acordo com o contexto político e 

econômico do sistema-mundo.  

A análise que é feita no quarto capítulo, abre espaço para a discussão das 

estratégias de desenvolvimento, considerando a construção das escalas das políticas 

de desenvolvimento, mas também as escalas em que se dão as lutas e resistências dos 

movimentos sociais. Desse modo, o diálogo é construído com os autores que trazem a 

realidade da importância de se estabelecer a articulação das lutas nas diversas escalas 

– do local ao global no sentido de resistir às investidas das políticas neoliberais, sejam 

revestidas do braço armado do Estado ou do discurso conciliador, incorporado em 

alguns momentos, por suas instituições. A experiência da Via Campesina é significativa 

no sentido de globalizar as lutas e a esperança.  

Por fim, situamos as nossas considerações finais no contexto do retorno do 

debate da pertinência das classes sociais como modelo de interpretação científica e 

política que se dá em termos renovados pela atual fase da acumulação do capital. 

Nesse sentido, as mudanças devem ser vistas levando-se em conta que o grande 

número de pessoas entre o emprego e o desemprego, entre o mercado formal e 

informal, são elementos que não podem ser desprezados e indicam não o fim, mas uma 

mudança no perfil da classe, como outras que ocorreram ao longo dos séculos 

(MATTOS, 2005).  

No âmbito das circunstâncias atuais, é preciso ter presente que estamos diante 

de uma oportunidade histórica de apreender como sinaliza Harvey (2004) o 
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emaranhado que marca a Geografia Capitalista, de ver a reprodução do espaço como 

momento constitutivo da dinâmica da acumulação do capital e da luta de classes. O 

capitalismo, como a pesquisa apontou, pode conter a luta de classes por meio de 

estratégias que neutralizam os conflitos através da pactuação entre classes que são 

irreconciliáveis. Nesses novos (?) tempos percebe-se que vêm sendo engendradas 

contraditoriamente estratégias de consenso e de aniquilamento por meio dos mais 

perversos instrumentos de violência contra as organizações populares que contrariam e 

questionam a ordem estabelecida. 

O desafio de entender esta realidade além das aparências é a possibilidade que 

a Geografia nos oferece através da leitura espacial dos processos e das relações 

sociais, sempre de modo desigual e contraditório. A dinâmica dos movimentos sociais 

de luta pela terra e por reforma agrária, é campo privilegiado nos estudos da Ciência 

Geográfica por que coloca em xeque na sociedade capitalista a propriedade privada da 

terra revelando uma das maiores contradições da reprodução do espaço. A experiência 

dos movimentos sociais que envolve submissão/contestação revela, que no capitalismo 

existem classes que contestam a ordem estabelecida e acreditam na possibilidade da 

construção de um espaço de reprodução da vida, que significa vislumbrar a superação 

da própria hegemonia do espaço da mercadoria. 
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2 – AS RELAÇÕES DE CLASSE E A PRODUÇÃO IDEOLÓGICA D A NOÇÃO DE 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A ideologia 
 é a base do pensamento de uma sociedade de 

classes,  
no curso conflitante da história.  

Os fatos ideológicos nunca foram simples quimeras, 
 mas a consciência deformada das realidades,  

e, como tais, fatores reais que exercem 
uma real açãodeformante; 

 tanto mais que materialização da ideologia  
provocada pelo êxito concreto da produção 

econômica autonomizada,  
na forma do espetáculo, praticamente confunde com 

a realidade social  
uma ideologia que conseguia recortar todo o real 

de acordo com seu modelo.  
 

(Guy Debord, 1997) 
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2 – AS RELAÇÕES DE CLASSE E A PRODUÇÃO IDEOLÓGICA DA NO ÇÃO DE 

MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

Os conflitos sociais que envolvem o campo e, ao mesmo tempo 

(indissociavelmente) a cidade, têm vindo à tona de forma cada vez mais contundente, 

seja através das ações de protesto de importantes segmentos da classe trabalhadora 

(inserida ou não no mercado formal) engajados em diversas lutas sociais, seja através 

da reação, não raro violenta, do Estado e da classe que detém o capital e o poder. 

 É notório que os movimentos sociais constroem estruturas, desenvolvem 

processos, organizam e dominam territórios das mais diversas formas e em diferentes 

escalas. Eles são portadores, em algum grau de uma nova ordem que, como tal, 

pressupõe novas posições, novas relações, sempre socialmente instituídas entre 

lugares; são portadores de uma outra configuração possível (FERNANDES, 2001; 

GONÇALVES, 2004), possibilitando, portanto, uma leitura geográfica desse processo 

que envolve uma disputa territorial (material e imaterial) realizada entre setores que 

representam o capital (inclusive o Estado) e os movimentos sociais. Nesse percurso, é 

imprescindível trazer um questionamento que perpassa a própria concepção de 

movimento social presente sobretudo no âmbito da sociologia2. Estudos e análises de: 

Alain Touraine (1977, 1987, 1989a), Manuel Castells (l974), Ilse Scherer-Warren e 

Paulo Krischke (1987), Hartmurt Kärner (1987), Eder Sader (1991), Sidney Tarrow 

(1994), Maria da Glória Gohn (1997), Alberto Melucci (1989), Klaus Eder (2002), René 

Mouriaux e Sophie Beroud (2005), Eurípedes da C. Dias (2003), Pierre Bourdieu 

(2001), Boaventura Souza Santos, (2005), entre outros, evidenciam o caráter 

multidimensional, a complexidade e a variedade de visões no tratamento dessa 

temática. 

 Desse modo, em que medida se pode falar de movimento social para expressar 

o conjunto de conflitividades em um dado momento? É admissível unificar as distintas 
                                                           
2 Para Alain Touraine, os movimentos sociais constituem o próprio objeto da sociologia. Entretanto é 
oportuno registrar a observação de C.Walter P. Gonçalves (2004) quando ressalta que importantes 
contribuições teóricas para a compreensão dos processos sociais foram dadas por intelectuais que, a 
rigor, não cabem na divisão do trabalho científico como Marx e Engles, Gramsci, Mariátegui entre outros 
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manifestações de contestação que marcam uma determinada conjuntura sob a 

classificação de movimentos sociais? A partir de quais pressupostos emerge o tema 

dos movimentos sociais? Por que a discussão em torno dos chamados novos 

movimentos sociais (NMS) ganha força nos últimos anos na literatura que trata dessa 

realidade?  

Parte-se do pressuposto de que, esses questionamentos devem ser examinados 

no contexto que envolve o próprio pensamento político e social latino-americano, 

corroborando com Marcos R. Rosenmann (2005), para quem, o processo de 

independência, facilitou a consolidação de um pensamento político e social  

influenciado, sobremaneira, pelas tradições liberais e conservadoras, na disputa pela 

hegemonia teórica que incide no debate político, portanto, em suas articulações com o 

pensamento teórico europeu3. Considera-se também que as classes sociais em seu 

conjunto, se articulam em uma dinâmica de contradições e antagonismos inseparáveis 

entre si, sendo (desse ponto de vista) impossível compreender as configurações nas 

quais os movimentos sociais estão imersos, – portanto das classes ou frações de 

classes que os constituem – sem se referir às classes que são contrárias, de maneira 

principal ou secundariamente, no conjunto da formação social brasileira, levando em 

conta que as classes sociais existem na luta de classes ou seja, a noção de classe não 

expressa seu conteúdo crítico descolado da luta, pois a classe como forma crítica de 

existência da sociedade capitalista é luta (Marx, 1976). Desse modo torna-se essencial 

analisar esses sujeitos no bojo da prática política e ideológica concreta de luta4. 

Francisco de Oliveira (2003a), em “O elo perdido”, chama a atenção para a 

opacidade cada vez maior da divisão e das relações entre as classes tornando-se mais 

complexo e mais difícil re-conhecer o perfil das classes sociais. Entretanto, enfatiza a 

importância de colocar em xeque a pretendida desaparição das classes sociais no 

capitalismo contemporâneo e o fim da era das ideologias, pois ironicamente, tal 
                                                           
3 Um estudo detalhado das teorias clássicas e contemporâneas sobre as ações coletivas e os 
movimentos sociais é encontrado em Gohn, (1997).  
 
4 O termo ideologia surgiu no processo da Revolução Freancesa, com a criação do Institut de France em 
1795, com a finalidade de propagar e defender as idéias racionalistas do Iluminismo e os principais 
valores da revolução. Mas é em Marx que o conceito de ideologia (com expressão “consciência social”) 
ganhou uma dimensão associada à luta entre as classes e a possibilidade de mudança social (IASI, 
2007). 
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procedimento se aproxima de uma sociedade sem classes que é fundamentalmente 

uma concepção carregada de ideologia. Nesse sentido, é fundamental ter presente que 

em uma sociedade fundada na divisão de classes, a ideologia torna-se necessária para 

ocultar ou dissimular o real. Para isso 

 

a sistematicidade e a coerência ideológicas nascem de uma 
determinação muito precisa: o discurso ideológico é aquele que 
pretende coincidir com as coisas, anular a diferença entre o pensar, o 
dizer e o ser e, destarte, engendrar uma lógica da identificação que 
unifique pensamento, linguagem e realidade para, através dessa lógica, 
obter a identificação de todos os sujeitos sociais com uma imagem 
particular universalizada, isto é, a imagem da classe dominante 
(CHAUAÍ, 2003, p. 03). 

 

Desse modo, a defesa do argumento, quase que diuturna, de que o fenômeno da 

perda da centralidade do trabalho é um fato que está definitivamente posto, aparece 

como pano de fundo para justificar essa concepção 

Nessa direção, Mészáros compreende que, 

 

(...) o sistema ideológico socialmente estabelecido e dominante funciona 
de modo a apresentar - ou desvirtuar – suas próprias regras de 
seletividade, preconceito, discriminação e até distorção sistemática 
como ‘normalidade’, ‘objetividade’ e ‘imparcialidade científica’. (...) as 
diferentes formas ideológicas de consciência social têm (mesmo se em 
graus variáveis, direta ou indiretamente) implicações práticas de longo 
alcance em todas as suas variedades, na arte e na literatura, assim 
como na filosofia e na teoria social, independentemente de sua 
vinculação sociopolítica a posições progressistas ou conservadoras 
(2004, p. 57,66). 

 

 Assim, as idéias e as representações são produzidas pelos homens da forma 

como compreendem sua própria vida individual e social, suas relações com a natureza 

e com o sobrenatural. Essas idéias tendem a esconder dos homens o modo real como 

suas relações sociais foram produzidas e a origem das diversas formas como se 

manifestam a exploração econômica e a dominação política (CHAUÍ, 2005). A ideologia 

está circunscrita no horizonte do poder, porque é nele/dele que são suscitadas as 

                                              37



 

  

possíveis deturpações da realidade, a manipulação de conceitos e ideais, enfim o 

fundamento do sistema de crenças.  

 Do ponto de vista desse raciocínio são as condições históricas concretas que 

vão influenciando a elaboração e a aplicação das políticas oficiais bem como a 

produção intelectual elaborada em determinado contexto político econômico e social. 

 

2.1- De Conflito Social a Movimentos Sociais 

 

 As transformações políticas ocorridas na Europa a partir do século XVIII incidem 

no pensamento econômico social e político pautado na perspectiva iluminista e contribui 

para instaurar uma ordem que tem por base o anseio da burguesia pela emancipação 

política, pelo progresso científico-tecnológico – ressalta-se - no interior de uma ordem 

social. A ordem colonial começa a ser questionada e a concepção de uma sociedade 

fundamentada nos valores da igualdade e da liberdade ganha força e influencia 

decisivamente a construção dos conteúdos ideológicos-políticos dos processos de 

independência do século XIX.  

A busca de compreensão dos comportamentos coletivos se dava em termos de 

ciclos evolutivos em que seu surgimento, crescimento e propagação ocorriam como 

reação às rápidas mudanças sociais e à desorganização social subseqüente.  Nos 

Estados Unidos por exemplo, a adesão aos movimentos reivindicatórios foram 

analisados como respostas cegas e irracionais de indivíduos desorientados  pelo 

processo de mudança que a sociedade industrial gerava. As explicações tinham como 

foco central, as reações psicológicas às frustrações e inseguranças geradas pela nova 

situação.(COHEN ; ARATO, 1992). 

A abordagem clássica5 sobre a ação coletiva, tem na chamada Escola de Chicago 

(1910-1950), uma das matrizes de produção teórica explicativa dos conflitos sociais no 

contexto do paradigma norte-americano6 Gohn, ressalta que o destaque a essa Escola 

                                                           
5 Segundo Gohn (1997a) existe certo consenso em considerar o período da abordagem clássica como 
aquele que predominou até os anos 1960. 
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é dado pela concepção de mudança social e pelo interesse particular de 
seus mestres pelos temas do ‘desenvolvimento de comunidade’ e pelos 
processos de participação e educação ‘para o povo’. A participação dos 
indivíduos na comunidade teria um sentido integracionista, ou seja, por 
meio daquela participação, e utilizando-se de alguns mecanismos 
educativos, acreditava-se que era possível ordenar os processos sociais 
(GOHN, 1997a, p. 27).  

 

 Em várias das correntes do paradigma clássico norte-americano (mudança 

social, carências sociais, sociedade de massa etc.) ainda que se reconheça certas 

diferenciações nas abordagens, a psicologia é tomada como fundamento explicativo 

das ações coletivas; a categoria básica de análise diz respeito ao 

 

(...) comportamento e a ação dos indivíduos; a mudança social dá-se por 
meio da mudança do comportamento dos indivíduos em instituições. Os 
movimentos operariam no cenário de irracionalidade, ou não-
racionalidade, em oposição à ordem social vigente (Ibid, 1997a, p. 41). 

 

Na América Latina, o debate sobre a natureza dos conflitos e das crises sociais no 

decorrer do século XIX e inicio do século XX será permeado pela concepção positivista. 

Nesse sentido, a análise de Alexandrina L. Conceição é contundente, ao afirmar que 

 

o domínio das idéias fortalecidas no espírito positivo que emerge do 
pensamento de Augusto Comte representa o fortalecimento do discurso 
da parcela conservadora da burguesia. O ideário positivista casava-se 
ao ideário capitalista na sua própria metáfora de ordenação. A ótica do 
espírito positivo incorpora-se na modernidade (2000, p.39 - 40). 

 

 Na teoria positiva do progresso social, denominada por Comte de “dinâmica”, as 

classes sociais não passariam de meros “tecidos sociais” para as quais, a ciência 

deveria contribuir para a organização, evitando a “desordem” que se expressava em 

                                                                                                                                                                                            
6 Os principais teóricos ligados à Escola de Chicago são: W.I. Thomas, R.Park, J.H.Mead, E.C.Hughes, 
H.Brume e ainda, E. Gottam e R.Turner sob a influência da psicologia social. Na ótica de mudança social, 
a educação como um processo mais informal e a criação de instituições foram os nexos básicos da 
concepção da teoria da mudança social. (expressão da Escola de Chicago), que teve certa influência nos 
anos 1970 até meados de 1980 na dinâmica dos chamados movimentos populares na América Latina, 
bem como nas políticas de desenvolvimento comunitário do pós-guerra. 
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diversas formas de resistência social, em uma sociedade que não se coadunava com 

as doutrinas socialistas e comunistas que traziam o ‘perígo’ de romper com a aludida 

tranqüilidade e com a ordem (do ponto de vista oligárquico) do final do século XIX. Essa 

influência vai estar presente nos estudos dos conflitos, como afirma Inés Izaguirre, em 

seu trabalho “Algunos ejes teórico-metodológicos en el estudio del conflicto social”,  

chama a atenção para o fato de que 

  

el estudio del movimiento, la lucha y la confrontación siempre ha sido 
compléjo, porque la influencia positivista en el campo del conocimiento 
en ciencias sociales se ha expresado muchas veces como el 
preciosismo de una contabilidad sin sujeto, ou seo sin indentidad social, 
y asincrónica (...) al miesmo tiempo impedía reconocer el contenido de 
las luchas, o sea los intereses de los sujetos concretos que 
confrontaban” (2004, p.251). 

 

 

No cerne dessa concepção, está a idéia de que, a sociedade deve gerar uma 

estabilidade hierárquica e politicamente consolidada no governo dos bons e dos 

melhores. As interpretações organicistas dos conflitos sociais se inserem nessa 

perspectiva analítica, na qual, a democracia é vista como ‘inadequada’ para as 

emergentes sociedades políticas pós-independência e associada ao caos e a anarquia; 

a discussão é norteada pelo esforço de alcançar uma ordem social compatível com a 

expansão industrial e com o progresso. Essa leitura e interpretação 

  

serviram de pretexto aos governantes oligárquicos para reprimir e excluir 
a dissidência política em qualquer circunstância. [...] após as reformas 
liberais do final do século XIX, os destinatários de tais visões 
organicistas foram os democratas, os socialistas, os anarquistas e os 
comunistas. [...] O problema se situava no interior de uma sociedade 
cuja elite política se sentia ameaçada. A luta pela democracia, as 
demandas sociais e por participação protagonizada por um proletariado 
urbano, mineiro e portuário produziram os primeiros massacres e a 
repressão generalizada do movimento operário e sindical em toda a 
América Latina (ROSENMANN, 2005, p. 143). 
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Entretanto, em oposição a visão orgânica-funcional, um outro paradigma vinculado 

à concepção marxiana descortina a lógica dos conflitos sociais que não são vistos 

como desvio.  

 

Ao contrário, os conflitos e as crises sociais são espaços articulados, 
dependentes de interesses concretos de classes e de grupos sociais 
cujos projetos são antagônicos e complementares. A crise e os conflitos 
se transformam em uma contradição dialética e lógica ((ROSENMANN, 
2005, p. 145). 

 

O debate teórico passa a incorporar a pertinência de uma outra interpretação que 

abre as possibilidades de instauração de uma ordem social revolucionária, colocando 

em xeque os regimes oligárquicos e a concepção orgânico-funcional da sociedade. 

 É importante considerar que nos estudos de Marx não se encontram referências 

específicas a ‘movimentos sociais’. Contudo, a sua inegável contribuição para a análise 

desse fenômeno está estreitamente relacionada à criação de um projeto de 

transformação radical da estrutura social, projeto este de superação das condições de 

opressão de classe. (SCHERER-WARREN, 1987).  A análise da sociedade capitalista a 

partir da sua gênese histórica possibilitou a compreensão de todo o processo de 

acumulação e desenvolvimento das relações sociais; categorias inerentes à teoria 

marxista como a práxis7 tornaram-se fundamentais para a crítica, interpretação e 

elaboração de projetos de transformação. 

Observa-se nos escritos de Marx, em 1871 (1964) a leitura de importantes 

referências à questão dos movimentos (não movimentos sociais), enquanto 

                                                           
7 Práxis no sentido que atribui Marx, refere-se a atividade livre, universal, criativa e auto-criativa, por meio 
da qual o homem cria, (faz, produz), e transforma (conforma) seu mundo humano e histórico e a si 
mesmo; atividade específica ao homem, que o torna basicamente diferente de todos os outros seres. Em 
Marx, o conceito da práxis torna-se o conceito central de uma nova filosofia, que não quer permanecer 
como filosofia, mas transcender-se tanto em um novo pensamento metafilosófico como na transformação 
revolucionária do mundo. Marx desenvolveu seu conceito de maneira mais completa nos Manuscritos 
econômicos e filosóficos e o expressou de maneira mais vigorosa nas teses sobre Feuerbach. (Dicionário 
do pensamento marxista (2001, p. 292, 293). 
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entendimento na totalidade das relações que são determinadas historicamente  no 

processo da organização de classe: 

 

assim, além dos distintos movimentos econômicos dos operários, 
surgem em todos os lugares movimentos políticos, isto é, movimentos 
de classe (...) se esses movimentos pressupõem certo grau de 
organização prévia, em compensação eles igualmente significam meios 
de desenvolver essa organização (MARX, 1964, p. 271). 

 

 A teoria social da ação coletiva e do conflito sob a perspectiva marxiana, 

possibilita conceber o real enquanto totalidade onde a classe é determinada a partir de 

sua condição objetiva no processo produtivo. As relações sociais de exploração geram 

naturalmente crise, conflito e antagonismo de classes sociais cujos interesses são 

contrapostos e cujas visões de mundo são opostas. Ou seja: “la confrontación siempre 

se da entre alianzas que constituyen fuerzas sociales; que esas alianzas producen 

alineamientos, construyen poder y permiten el proceso de toma conciencia acerca de sí 

mismas y de sus antagonistas” (IZAGUIRRE, 2004, p. 250-251). 

 

2.2- No caminho para o entendimento dos conflitos 

 

 O período correspondente ao final do século XIX, e as primeiras décadas do 

século XX, foi marcado por numerosos conflitos e importantes confrontos que vão 

desde Canudos (1893-1897), e Contestado (1912-1916), no Nordeste e Sul do Brasil, 

respectivamente, passando pela luta de Zumbi dos Palmares e por mobilizações de 

trabalhadores organizados em ligas confederações e organizações operárias com 

destaque para as correntes anarquistas e socialistas; em São Paulo e Rio de Janeiro8,  

manifestações de estudantes universitários na Argentina (1918), e revoluções como a 

Mexicana e, fora da América Latina, a Revolução Russa; acontecimentos que fazem 

                                                           
8 O número de greves nas fábricas de São Paulo e Rio de Janeiro entre 1880 e 1929, foi de 259. A greve 
deflagrada em São Paulo em 1º de maio de 1907, envolveu trabalhadores da construção civil, da 
indústria metalúrgica e de alimentação, gráficos, sapateiros, têxteis e trabalhadores da limpeza pública, 
surpreendendo os organizadores do movimento (SOUZA ; MACHADO, 1997).  
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parte de um contexto que passou a exigir uma outra forma de interpretar a realidade, 

diferente daquela ótica concebida pela concepção orgânica-funcional  e solidária da 

sociedade.  

Os estudos sobre os conflitos na América Latina sob a perspectiva de ruptura e de 

mudança social, ganham relevância no contexto do crescimento das demandas sociais 

– terra, liberdade, participação política etc.  

 No caso do Brasil, era evidente o crescimento acelerado do operariado desde o 

início do século XX, sobretudo entre 1910 e 1920, especialmente devido a introdução 

da industrialização. A organização e a atividade sindical, motivadas pelo espírito de 

revolta, verificado nas massas dos trabalhadores, produzido pelas péssimas condições 

de trabalho, faziam intensificar as greves e as manifestações públicas de protestos 

passavam a chamar a atenção e, de certa forma, a assustar as classes dominantes9. 

Nessa fase, segundo Vera L. Ferrante (1978), a forma anárquico-sindicalista 

predominou no movimento operário brasileiro, principalmente pela influência de 

militantes de diversos países que mantinham intercâmbio ideológico com os paises 

europeus, principalmente da Itália. 

 O início dos anos 30 do século XX aponta para um contexto que marca o fim da 

hegemonia agrário-exportadora e o início do predomínio da estrutura produtiva de base 

industrial. No período, alguns setores defendiam um regime forte como solução para a 

modernização econômica do país, atingido consideravelmente pela crise mundial de 

1929. As mudanças advindas dessa fase contribuíram para a substituição do regime 

oligárquico liberal da Primeira República (1889-1930) pela ditadura do Estado Novo.  

 Entretanto, impõe-se considerar o fato de, ao mesmo tempo em que se dá o fim 

da hegemonia da oligarquia do café como exigência de uma nova forma de inserção do 

Brasil no capitalismo mundial, as relações de produção com base na grande 

propriedade agrária, não se alteram. 

                                                           
9 Existem registros de 1860 da existência de jornais de tendência proletária que já exerciam grande 
influência no nascente proletariado. De igual modo, aparecem como marcos da organização da classe 
trabalhadora, a criação do Partido Operário em 1890 – Rio de Janeiro e Fortaleza - , a realização do I 
Congresso Socialista em 1892 no Rio de Janeiro, quando se dá a fundação do primeiro Partido Socialista 
Brasileiro (ibid). 
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A política de Vargas cria nova base econômica de fortalecimento da 
burguesia urbana e permite a integração da classe média e de limitados 
setores das classes populares urbanas, sem prejuízo dos setores agro-
exportadores (...) (FERRANTE, 1978, p. 62).  

 

 O processo que possibilitou a expansão capitalista e a consolidação da nova 

estrutura produtiva incluiu de forma direta, a regulamentação das leis que envolveram o 

trabalho e o capital. Nesse contexto, Oliveira, F. argumenta que  

 

(...) a nova correlação de forças sociais, a reformulação do aparelho da 
ação estatal, a regulamentação dos fatores, entre os quais o trabalho ou 
o preço do trabalho, têm o significado, de um lado, da destruição das 
regras do jogo segundo as quais a economia se inclinava para as 
atividades agrário-exportadora e, de outro, de criação das condições 
institucionais para a expansão das atividades ligadas ao mercado 
interno (...). O decisivo é que as leis trabalhistas fazem parte de um 
conjunto de medidas destinadas a instaurar um novo modo de 
acumulação (2003b, p. 35, 36). (Grifos do autor). 

 

 É com essa perspectiva que, a partir de 1930 são criadas concessões em termos 

de melhorias salariais e garantias legais para o trabalhador. As conquistas 

sistematizadas em algumas garantias legais, a perspectiva de ingresso do proletariado 

na vida política da sociedade industrial e, principalmente, a intervenção do Estado nas 

relações de classe, nos níveis de manifestações dos conflitos de trabalho, em nome de 

uma possível afirmação de um processo de democratização, vão funcionar como 

mecanismos mistificadores que, ao mesmo tempo, impedem o vir à tona das 

contradições da ordem social e contribui para turvar as condições objetivas e subjetivas 

que poderiam levar a classe operária a organizar coletivamente seus alvos em 

instrumento de luta. (FERRANTE, 1978. Grifos do autor.  

Dessa forma, a gestão do Estado sobre o mercado de trabalho anunciava sob o 

signo da colaboração entre as classes10 e da implementação de leis trabalhistas, um 
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nítido sentido de controle e dominação social mascarado pela intensa propaganda 

ideológica veiculada durante todo o governo Vargas.  

 Segundo Sônia Bercito (1999), o referente governo cria um Estado que se 

enquadraria em um amplo projeto de desmobilização política da sociedade, no qual se 

procedia à neutralização e esvaziamento do movimento operário. A idéia da 

‘colaboração entre as classes’ minava no plano ideológico os conflitos sociais, ao 

mesmo tempo em que procedia à manipulação das diversas organizações. Foi notável 

como as sociedades de ajuda mútua organizadas pelos operários, assim como os 

próprios sindicatos, - de tendências anarquistas, socialistas e posteriormente comunista 

- foram eliminados e transformados pela ditadura varguista nos institutos de previdência 

e nos sindicatos tutelados em uma verdadeira operação de silêncio e de roubo da fala 

que se sintetiza na busca da harmonia social (OLIVEIRA, F. 2000).  

Nesse contexto, está embutida a ideologia da construção e consolidação da nação 

e da nacionalidade brasileiras em que a sociedade era representada pelo conceito 

unificador do nacional.11 Assim, 

um dos efeitos da ditadura de Vargas foi desarticular um movimento 
operário que havia adquirido visibilidade e importância no conjunto das 
forças políticas desde o início do século (...) a repressão desencadeada 
sobre as esquerdas após a frustrada Intentona Comunista em 1935, a 
rígida censura, o sistema sindical implantado e a política de manipulação 
e o controle do operário acabaram por conduzir a desmobilização da 
classe (BERCITO, 1999, p. 73). 

 

 Com o enfraquecimento do Estado Novo, por volta de 1943 e sua posterior 

queda, se verifica o retorno das manifestações de protesto, a volta das eleições e da 

vida partidária em um quadro considerado de redemocratização. 

                                                                                                                                                                                            
 
10 A solidariedade e a colaboração entre as classes fazem parte da concepção que legitima a exploração 
do proletariado pela burguesia; a riqueza, num sentido de capital acumulado, torna-se aceitável e legítima 
porque é produto do trabalho e porque o trabalho é concebido como uma ‘virtude’ universal. O capital não 
é concebido como o produto do trabalho do operário despojado dos meios de produção, do confronto e 
do antagonismo entre o capital e o trabalho, personificados no burguês e no proletário. Assim, as 
pessoas que trabalham estão naturalmente unidas entre si porque trabalham. (MARTINS, 2004). 
11 A consolidação da nação brasileira que estaria sendo alcançada durante o Estado Novo seria a marca 
da harmonia social trazida por este regime. A necessidade de integração do território nacional era 
avaliada como um fator imprescindível para a formação da nacionalidade brasileira. 
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(...) derrubando Vargas, as classes dominadas ampliaram o espaço de 
sua fala e o Partido Comunista do Brasil (que tinha essa denominação, 
àquela época), chegou a ter uma bancada considerável na Câmara de 
Deputados (...) (OLIVEIRA, F. 2000, p. 61). 

 

  As eleições de 1950 possibilitaram a volta de Vargas que naquele contexto, 

busca incorporar as massas urbanas nos limites da ‘democracia’ instaurada após a 

ditadura e em situação política um tanto diferenciada daquela que marcou o período de 

1930-1945.12 

 

2.2.1 - Conflitos sociais – institucionalização/des integração 

 

 A partir dos anos 50 do século XX as interpretações dos conflitos e crises sociais 

são consideradas mais elaboradas tendo em vistas a definição do quadro teórico-

metodológico da Sociologia; na América Latina, a influência de Max Weber faz as 

teorias da modernização assumirem um papel de destaque no debate teórico e 

político.13 

 A existência dos conflitos e das crises pode ser considerada um fator de 

modernização das estruturas oligárquicas e tradicionais e vista na perspectiva da 

institucionalização ou da desintegração. Nessa linha, Gino Germani (1966), enfatiza em 

sua análise que existem conflitos que são previstos no quadro normativo da sociedade, 

que são expressões do seu próprio funcionamento enquanto outros conflitos são 

                                                           
12 Segundo Oliveira (2000) o varguismo é redefinido a partir da nova relação de forças estabelecida no 
seu interior entre os velhos propósitos de cooptação e as necessidades de ceder espaços para iniciativa 
dos sindicatos, impostas para que o próprio varguismo pudesse sobreviver ao confronto com a nova 
direita liberal. 
13 Em sua obra “O poder da ideologia, Mészáros (2004) faz uma ampla crítica ao modelo weberiano em 
uma associação à teoria da ação comunicativa de J.Habermas. Entre outros pontos Mészáros (2003), 
questiona “(...) se as ‘antiquadas’ ou ‘tradicionais’ lutas de classe são na verdade, como Habermas 
anteriormente declarara apenas manifestações da contradições do século XIX (...) como podem ela 
repentinamente ‘ressurgir’ para desaparecer imediatamente por conta da postulada ’habilidade’ dos 
governos capitalistas ‘modernos’ envolvidos ?” (p. 80). 
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manifestações assincrônicas que dificultam a modernização política, econômica e   

social. 

A teoria da modernização que emerge de modelos teóricos produzidos 

particularmente na Europa, tem grande destaque nos anos 1950 e 1960 na América 

Latina que por sua vez vem sendo associada à Teoria da ação comunicativa de Jürgen 

Habermas, (1985).14 O tema da marginalidade e dos conflitos sociais por exemplo, era 

visto e tratado como um problema cultural que seria solucionado com a conquista do 

crescimento econômico.  A teoria da ação comunicativa de Habermas, tem na razão 

comunicacional ou racionalidade comunicacional o seu conceito  fundante. Para ele, a 

experiência de uma força sem violência em que se constitui o discurso argumentativo 

possibilita a realização do entendimento e suscita o consenso. Na leitura de Colliot-

Thelène (2001), Habermas parte dessa temática, atribuindo aos componentes das 

sociedades modernas reservas de racionalidade disponíveis, que esperam ser 

valorizadas. As formas do pensamento e da prática jurídica e as formas de consciência 

moral constituem essa reserva. É sobre as virtualidades racionais que Habermas, funda 

a esperança da superação dos impasses criados nas sociedades modernas. 

O problema do desenvolvimento se resumia à necessidade de se alcançar um 

certo padrão econômico basicamente centrado na indústria e no consumo a ela 

associado. Os países precisariam ‘entrar’ no processo da modernização, adotando e/ou 

generalizando comportamentos considerados racionais (SANTOS, T. 2000). 

 Observa-se que parte dos estudos elaborados pela Comissão Econômica para o 

Desenvolvimento da América Latina (CEPAL)15 teve como referência a dualidade na 

interpretação da realidade social com ênfase na oposição entre a face moderna e a 

face atrasada. A participação dos indivíduos vistos isoladamente como parte do 

                                                           
14  Ver a contraposição que Antunes (2005) faz entre a análise de Habermas e de Lukács.  ( O caracol e 
sua concha ). 
15 Para Santos, T. (2000) o pensamento social que se formou em torno da CEPAL foi o que teve de mais 
bem elaborado até então. Entretanto sua perspectiva de classe ligada às burguesias nacionais impôs 
limites à sua reflexão. “Para ela, não se tratava de opor, a um modo de produção existente, outro modo 
de produção, mas sim de fazer com que países que estavam atrasados conseguissem redefinir as bases 
de sua integração no sistema existente. Acreditava-se em uma relação muito íntima quase mecânica, 
entre desenvolvimento da indústria, da democracia e do Estado nacional. Desenvolvendo-se a indústria, 
ela iria arrumando o resto à sua volta” (p. 92, 93). 
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processo de integração, deveria se dar a partir da busca, pelas camadas populares, da 

assimilação dos valores e modos de comportamento das sociedades desenvolvidas. 

 Nesse bojo, vale lembrar que a recém-criada Organização das Nações Unidas –  

ONU, passa a empreender esforços no sentido de oferecer estratégias capazes de 

garantir a ordem social e preservar o ’mundo livre’ dos regimes e ideologias 

consagradas como não democráticas principalmente na América Latina16. 

 Particularmente na década de 1950, a ONU, referendada por diversos 

organismos como o Programa das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a 

Cultura – UNESCO, Organização Internacional do Trabalho – OIT, Organização dos 

estados Americanos – OEA, e pela própria CEPAL, se empenha em sistematizar e 

divulgar programas do tipo ‘desenvolvimento da comunidade’sob o argumento de que 

no ambiente de carências socioeconômicas, existe maior receptividade para a 

propaganda comunista internacional. No interior dessa lógica, reconhece-se a 

necessidade urgente de modernizar a agricultura e criar nas áreas rurais condições 

favoráveis à consolidação do sistema capitalista (AMMANN, 2003). 

 A contraposição à teoria da modernização vai se dar com a formulação da teoria 

da dependência que criou uma nova via de explicação para os processos econômicos, 

políticos e sociais com base no argumento de que o desenvolvimento deveria ser visto, 

como parte da dinâmica global da economia; o seu surgimento se insere no contexto de 

crescimento econômico e controle social pelos regimes militares (CARDOSO ; FALETO, 

1970).  

No contexto das peculiaridades latino-americanas, a ‘marginalidade social’ passou 

a ser analisada também como condição prévia à acumulação em um processo de 

super-exploração da força de trabalho nos centros urbanos e de disponibilidade de um 

grande exército de reserva desqualificada e relacionada ao êxodo rural (GOHN, 1997a). 

 

                                                           
16 Ammann (2003) desenvolve análise sobre esse tema em seu trabalho ‘Ideologia do desenvolvimento 
de comunidade no Brasil’, onde apresenta um balanço histórico dos paradigmas que orientaram a política 
social brasileira durante a segunda metade do século XX, em cujo âmbito é destacado o desenvolvimento 
de comunidade, método instituído pela ONU como um dos veículos da Guerra Fria. 
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Segundo Gutiérrez (1987), “nas diferentes versões da chamada ‘escola da 

dependência’, os movimentos foram pouco estudados, concebidos como reflexos 

voluntaristas ou como ações determinadas, seja pela ordem econômica ou estatal, ou 

pela ação partidária” (p. 193). 

 O embate teórico atrelado ao modelo de desenvolvimento, se dava entre os 

defensores de uma modernização capitalista e os que colocavam a capacidade de 

superação e de transformação das estruturas sociais de exploração e domínio 

capitalista. Em plena Guerra Fria17, o conflito político tendia a ser expressão da relação 

antagônica entre classes sociais que lutam para direcionar o futuro (ROSENMANN, 

2005). 

Desse modo, a influência européia principalmente do paradigma marxista torna-se 

referência nos meios acadêmicos dos anos de 1960/1970, distanciando-se da chamada 

teoria da Mobilização de Recursos18 que dominou a produção dos estudos norte-

americanos dos conflitos sociais naquele período, tida na América Latina como uma 

abordagem funcionalista-conservadora. 

No Brasil, a realidade acadêmica dessa fase, evidenciava sobremaneira uma 

preocupação com os estudos voltados para a compreensão dos bloqueios econômicos, 

sociais e institucionais ao crescimento econômico do país (CARDOSO, 1962; F. 

FERNANDES,1968, 1977; FURTADO, 1959; IANNI, 1962).  A questão  que se 

colocava era a de saber qual a classe que poderia protagonizar as mudanças sociais e 

econômicas e a superação dos bloqueios deixados pelo escravismo19ou, se o Estado 

seria o agente político capaz de incrementar os setores atrasados da economia. 

                                                           
17 Essa influência se dava no contexto marcado fortemente pela ideologia em que o marxismo sintetizava 
conceitualmente a figura do inimigo para as burguesias que representavam o capital nacional e 
internacional, e constituía o marco entre o suposto mundo livre e o “resto”... (IZAGUIRRE, 2004). 
18 O paradigma da Mobilização de Recursos (MR) surge com as transformações políticas ocorridas na 
sociedade norte-americana nos anos 1960 e emergiu de um esforço para analisar os movimentos ligados 
à luta pelos direitos civis e feministas por exemplo. Os movimentos reinvidicatórios são abordados como 
grupos de interesses e vistos como organizações analisadas sob a ótica da burocracia de uma 
instituição. A variável mais importante da MR é a dos recursos: humanos, financeiros e de comunicação. 
O modelo da MR ressalta a lógica racional da interação entre os indivíduos com vistas a atingir metas e 
objetivos previamente estabelecidos, avaliando continuamente os custos e os benefícios das ações 
coletivas. (Olson, 1965, Gohn, 1997a). 
19 Cardoso analisa em vários trabalhos (1960,61), as condições sociais e políticas da abolição da 
escravatura considerada o primeiro desbloqueio da história contemporânea do Brasil. Esse autor fazia 
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 Referência nessa discussão, Florestan Fernandes (1977) situou o tema na 

chamada ‘resistência social à mudança’ quando então, discute a questão do 

desbloqueio, da superação dos constrangimentos ao desenvolvimento e à 

modernização no âmbito das classes subalternas das populações pobres rurais e 

urbanas, cujas dificuldades à inserção no mundo moderno decorriam de uma 

socialização desfavorável à mudança. Para este autor, as classes “baixas” são 

cronicamente debilitadas em suas potencialidades de agir como classe, através dos 

próprios dinamismos que determinam a configuração e a evolução da ordem social 

competitiva sobre o capitalismo dependente. Fernandes justifica sua análise situando a 

burguesia na América Latina20 como classe que está sempre disposta a incentivar e a 

apoiar decisões que dão prioridade ao crescimento econômico e a aceleração da 

modernização dependente, impedindo, sob qualquer pretexto, “a revolução ainda que 

dentro da ordem”.  

 Cabe salientar a leitura de Martins (1999) desse marco analítico. Para ele, era 

desproporcional a preocupação com a superação do atraso econômico em relação ao 

atraso político representado pelas oligarquias regionais. Na realidade, existe uma 

constatação de que 

 

as grandes mudanças sociais e econômicas não estão relacionadas com 
o surgimento de novos protagonistas sociais e políticos, portadores de 
um novo e radical projeto político e econômico. As mesmas elites 
responsáveis pelo patamar de atraso em que se situavam numa 
situação histórica anterior protagonizaram as transformações sociais (p. 
58).  

 

 

 Nesse sentido, é importante considerar que a política modernizante do Governo 

Kubitschek evidencia uma estratégia para conciliar os interesses dos grupos 
                                                                                                                                                                                            
parte de um grupo de professores da Universidade de São Paulo (“Grupo de São Paulo”) coordenado por 
Florestan Fernandes nos anos de 1950, 1960, dissolvido no período da ditadura militar. 
20 Em seu trabalho “Problemas conceituais das classes na América Latina” (1977), Florestan Fernandes 
denomina a burguesia de “plutocracia”; reconhece que, à medida que os interesses das classes “altas” e 
“médias” se viram ameaçadas pela mobilidade social e violência dos setores assalariados ou 
despossuídos, passou-se da conciliação para o endurecimento. Os resultados dessa metamorfose 
consusbstanciam-se no aparecimento de um Estado “democrático” forte, capaz de salvaguardar a 
democracia e de garantir o desenvolvimento com segurança. 
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clientelistas e oligárquicos do Nordeste com os interesses modernizadores, 

supostamente dos empresários do Sudeste. Assim, estaria assegurado “apoio político 

para o seu projeto de desenvolvimento econômico e de modernização da sociedade 

brasileira, supondo que as elites regionais e oligárquicas, beneficiárias do atraso e por 

ele responsáveis, legitimariam seu projeto modernizador” (ibid. p. 59).  

Ressalta-se que os anos de 1950 no Brasil, foram marcados pelo crescimento das 

organizações populares, representadas, sobretudo, nos sindicatos e nas Ligas 

Camponesas21 que teve, a partir de 1955 um papel significativo no cenário político 

nacional o que pesou decisivamente na forma como os militares interpretariam o 

movimento camponês das ligas. De fato, 

 

as ligas camponesas, menos pelo seu real poder de fogo, medido do 
ponto de vista de travar uma luta armada com os latifundiários – quando 
ela ingressou por essa via seu verdadeiro potencial revolucionário se 
exauriu – deram a fala, o discurso, capaz de reivindicar a reforma 
agrária e de des-subordinar o campesinato, após longos séculos, da 
posição de mero apêndice da velha classe dominante latifundiária. O 
movimento do sindicalismo rural, que conflitava em objetivos imediatos 
com as ligas camponesas, entretanto confluía com as mesmas no 
sentido de criar a política no Brasil (OLIVEIRA F. , 2000, p. 63)22. 

 

É importante situar no contexto daquele momento no qual o aporte teórico 

predominante evidenciava a necessidade de mudança social e da articulação da 

sociedade em torno da democracia23 e do desenvolvimento econômico-social, o 

                                                           
21O apogeu das Ligas Camponesas como organização de massas rurais deu-se nos primeiros meses de 
1964, época em que se conseguiu organizar a Federação das Ligas Camponesas de Pernambuco, 
integrada por 40 organizações camponesas (Ligas), uma liga de mulheres, uma liga de pescadores, uma 
liga urbana, uma liga de desempregados e 4 sindicatos de assalariados agrícolas. Nessa ocasião o total 
de filiados em Pernambuco somava em torno de 40 mil. Na Paraíba, Rio Grande do Norte, Acre e Rio de 
Janeiro, onde no começo de 1964 ainda funcionavam as ligas o número de filiados chegava a 30 mil. 
Pode-se afirmar que nessa época as Ligas Camponesas congregavam nacionalmente entre 70 e 80 mil 
pessoas (MORAIS, 2002). 
22 Oliveira, F. aplica o sentido de política, com base no trabalho de Jacques Rancière (“O 
desentendimento”), onde toma essa expressão como a reivindicação da parcela dos que não têm 
parcela, a da reivindicação da fala, tornando-se dissenso em relação aos que têm direito às parcelas, que 
é portanto desentendimento em relação a como se reparte o todo, entre os que têm parcelas ou partes 
do todo e os que não têm nada. 
23 Ao que parece, a democracia é vista associada ao poder econômico desconsiderando o caráter 
histórico do capitalismo. Observa-se que distintamente do seu sentido originário grego, em que a esfera 
econômica deveria estar sob o poder econômico, não faz parte da esfera da democracia. Quanto mais a  
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acirramento da Guerra Fria com o triunfo da Revolução Cubana que colocaria o 

socialismo na ordem do dia do continente americano, abrindo, não apenas um 

panorama histórico distinto, mas também formas de luta insurrecional com vias de sua 

instauração. 

No apogeu das Ligas, a presença e atuação de militantes do Partido Comunista no 

campo que, associado a fatores como a polarização política imposta pela Guerra Fria, o 

anticomunismo oficial e o pacto político de 1946, produzido na sucessão da ditadura de 

Vargas, foram decisivas para a compreensão das lutas camponesas no país a partir dos 

anos 1950 ainda que, no Nordeste, as Ligas não tenham se alinhado plenamente com 

aquele partido. Formas de organização e resistência foram ensinadas por militantes do 

PCB aos camponeses em várias partes do país como no caso de migrantes do 

Maranhão que se estabeleceram em Goiás na região de Trombas, área que se tornaria 

potencialmente conflituosa pela elevada incidência de grilagem de terras, mecanismo 

reconhecidamente eficaz do ponto de vista da reprodução do poder oligárquico. 

Em várias partes de São Paulo e do Paraná existiam células organizadas de 

militantes comunistas, orientados particularmente para mobilização e organização dos 

camponeses. Salienta-se a reação da Igreja Católica que, a partir de 1959 passa a 

empreender uma ampla cruzada de conscientização e organização sindical dos 

trabalhadores rurais (MARTINS, 1984), como se verá no capítulo II. 

Na tentativa de reverter esse quadro, agravado pela crise econômica, os militares, 

com apoio da potência hegemônica e, internamente, dos grandes proprietários de terra, 

promoveram o Golpe de Estado (1964) com base na doutrina da segurança nacional. 

Nesse sentido, o ciclo de Golpes militares na América Latina evidenciou um movimento 

de contra-revoluções “preventivas” efetivadas para extirpar a esquerda e para apagar a 

possibilidade do socialismo da sua agenda política. Estranhamente, desde o início, os 

militares afirmavam que o objetivo do golpe era criar as condições para que a 

democracia pudesse ser restabelecida (LEHER, 2002). 

                                                                                                                                                                                            
sociedade se mercantiliza, mais esferas da vida das pessoas ficam fora do seu controle. Como o 
capitalismo é o reino da mercadoria, democratizar significa desmercantilizar e isto faz com que a 
democracia se choque frontalmente com o capitalismo (WOOD, 2005). 
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É nesse bojo que um projeto de reforma agrária é aprovado, quando já se 

encontravam cassados os parlamentares comprometidos com as reformas sociais 

propostas pelo governo deposto (João Goulart) e por conseguinte, com a maciça 

representação de interesses dos latifundiários. A análise de Emir Sader (2003) sobre “A 

esquerda diante do enigma nacional”, ressalta que naquelas circunstâncias, a 

repercussão do êxito da Revolução Cubana 

 

(...) projetou uma alternativa que parecia responder às carências da 
esquerda diante do golpe militar e da ditadura. Ao fechamento dos 
espaços legais a luta insurrecional da guerrilha urbana e rural. Ao 
esgotamento do projeto de desenvolvimento nacional, o socialismo. 
Fechou-se precocemente o processo de debate sobre as causas da 
derrota de 1964 e as novas perspectivas de luta e abriu-se rapidamente 
um contexto de luta guerrilheira, exatamente no momento em que a 
esquerda se encontrava mais debilitada em termos de enraizamento 
social (p. 165). 

 

A repressão que toma como alvo (também) muitos intelectuais, e resulta no 

fechamento de universidades, traz, de certa forma, uma fase de impasse nas análises 

de classes e seus comportamentos. “As concepções organicistas são ressuscitadas 

para fundamentar a nova ordem social. Uma sociedade integrada, sem luta de classes 

e solidária se impõe como projeto político de reedificação da ordem social” 

(ROSENMANN, 2005, p.151). 

Dimensões que incorporavam o processo de acumulação, a questão nacional e os 

enfrentamentos de classe foram praticamente canceladas dos debates que passaram a 

ressaltar como ponto central a questão da ‘democracia’. Nesse contexto, a expressão 

“sociedade civil” se torna, na retórica da mídia, bem como em certos discursos 

acadêmicos, sinônimo de tudo o que se opunha ao Estado ditatorial e, sobretudo no 

Brasil, a expressão ‘civil’ revestiu-se de um significado oposto ao de militar. Então, o 

que provinha da ‘sociedade civil’ passou a ser visto como algo positivo, enquanto tudo 

que vinha do Estado recebia conotação negativa. 

Muitos trabalhadores passaram a construir a imagem de uma sociedade cheia de 

virtualidades, vista como palco de práticas associativas e de luta e, principalmente, 
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onde se dava a auto-organização dos trabalhadores, apesar das condições de 

opressão impostas e do fechamento de sindicatos e de partidos como espaços 

possíveis para a sua articulação. Teles (1987) identifica essa fase ao significado da 

ênfase e da relevância atribuída às “novas formas de participação” coladas no cotidiano 

da moradia, enquanto alternativas aos sindicatos e partidos tradicionais.  

Para Emir Sader (2005), um Gramsci aguado serviria de cobertura para essa 

operação ideológica, desconsiderando que na perspectiva gramsciana a sociedade civil 

é uma arena privilegiada de luta de classes, na qual se processa uma feroz e 

permanente luta pela hegemonia. 

Nessa perspectiva, a sociedade civil não é homogênea nem uniforme. Nela se 

decide a contraposição entre a ideologia dominante e as formas ideológicas que a 

desafiam como também, ressalta-se, a existência de diferentes interesses, logicamente 

não coincidentes. (ACANDA, 2006). Ai se segrega, se produz a ideologia, cimento 

amalgamador do consenso que encontra de forma tênue ou vigorosa, a contínua 

contestação. 

 

2.3 – A ressignificação dos conflitos de classe 

 

No início dos anos 1970, novas considerações paradigmáticas foram introduzidas 

nas reflexões teóricas acerca dos conflitos sociais Latino-americanos . O Seminário 

sobre as Classes Sociais na América Latina, realizado em Mérida (México) em 1971, é 

considerado um dos marcos desse período, no qual se empreendia, segundo Ruth 

Cardoso (1987) revisões na análise marxista. Touraine (estabelecia naquela ocasião, 

uma relação teórica entre as categorias de classe e movimentos sociais, sugerindo uma 

sociologia do conflito em substituição a uma sociologia das contradições. O autor 

imprime significativa ênfase, ao que chamou de Sistema de Ação Histórica (S.A.H.) 

como sendo “a maneira cultural e social que tem a capacidade humana para 

transformar as condições de existência” (TOURAINE, 1977, p. 11). Em sua visão, mais 

do que de classe dever-se-ia falar de ação de classe, de movimentos sociais. No 

entendimento de Touraine “As condutas de classe são os movimentos sociais” (p. 27).  
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Assim, novas propostas de investigações passam a valorizar os estudos de caso, 

através dos quais se pretendia qualificar e compreender o comportamento explosivo 

das massas principalmente nas periferias urbanas. Na interpretação de Ruth Cardoso 

(1987), a desilusão dos esquemas globalizantes passou a alimentar a busca de 

explicações qualitativas para os novos problemas que se colocavam e que diziam 

respeito ao sistema de dominação e seu modo de operar. “A progressiva rigidez da 

teoria marxista, tal como vinha sendo usada, abriu caminho”, segundo essa autora, 

para novas formas de investigação. 

Partindo do pressuposto de que o paradigma marxista tornara-se inadequado para 

a análise do que se passou a chamar de Movimentos Sociais, teóricos como Alain 

Touraine; Clauss Offe; Alberto Melucci; Ernesto Laclau  entre outros, introduzem em 

seus esquemas de interpretação, a cultura, a solidariedade entre as pessoas e a 

identidade; a concepção de ideologia associada à consciência de classe é substituída e 

tomada como prática cultural, que atravessa as linhas de classe como gênero, raça, 

paz, com a marca da autonomia local e pessoal. 

Nessa perspectiva, Touraine (1989b), define a natureza dos conflitos sociais em 

uma sociedade “nova”, pós-industrial, considerando que os mesmos são generalizados, 

marcados, segundo ele, pelo desaparecimento do sonho da sociedade sem classes e 

sem conflitos, e pela tendência à autonomia em sua expressão política, no sentido de 

sua independência em relação aos partidos políticos. Situa o trabalho como uma 

questão secundária, justificando que os conflitos fundamentais tendem a aparecer em 

todos os domínios da vida social não havendo, nessa concepção, um princípio de 

unidade. 

Nessa mesma direção, Melucci (1989) considera como necessária na análise das 

ações coletivas a busca de relações internas e externas que essas ações estabelecem 

e que vão constituir “a própria ação – ‘Sistema de Ação’ – passando a ser considerado 

um movimento social se estiver baseada na solidariedade, desenvolvendo um conflito e 

rompendo os limites do sistema em que ocorre a ação” (p. 57). Apesar dessas análises 

estarem centradas nas experiências ocorridas em parte da Europa Ocidental, essa 

concepção tornou-se referência para os estudos dessa temática na América Latina.  
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Nesse contexto, foi a produção teórica de Manuel Castells (1974, 2001) que teve 

maior influência nos estudos da realidade latino-americana, particularmente das áreas 

urbanas. Ele situa paralelamente à análise das relações de produção a questão das 

lutas e reivindicações em torno dos bens e equipamentos de consumo coletivo (Sherer-

Warren, 1996). Tornam-se comuns, estudos comparativos que buscaram apreender a 

formação de novas identidades, novas formas de sociabilidade vistas como 

transformações na cultura política24. 

Eder Sader (1991) em seu trabalho sobre as novas configurações sociais 

assumidas pelos trabalhadores da Grande São Paulo no curso da década de 1970, faz 

relação à emergência de ‘novos sujeitos políticos’ presentes nas ações articuladas em 

torno de organizações diversas, tais como a do Clube de Mães (estreitamente ligadas 

às Comunidades Eclesiais de Base – CEBs), a do Sindicato dos Metalúrgicos e ainda, 

de Comissões de Saúde. As carências que atingem os grupos são traduzidas em 

demandas que, por sua vez, poderão se transformar em reivindicações através de uma 

ação coletiva.  

Para Castells (1974), esse processo possibilita a formação de um movimento 

social. Isso quer dizer que os movimentos urbanos (referência dos estudos do autor) se 

transformam em movimentos sociais na medida em que conseguem converter-se em 

componente de um movimento político que controverte a ordem social. Nesse contexto, 

os movimentos são considerados como sistemas de práticas sociais contraditórias que 

controvertem a ordem estabelecida a partir das contradições específicas da 

problemática urbana, suscitando um contra-movimento que se traduz na intervenção do 

aparato político para “restabelecer a ordem”. O desenvolvimento desse sistema de 

práticas tende objetivamente para a transformação estrutural do sistema urbano ou 

para uma considerável mudança da correlação de forças na luta de classes. 

Em estudo mais recente sobre movimentos sociais, Castells (2001) afirma que 

“eles são o que dizem ser. Suas práticas (e sobretudo as práticas discursivas) são sua 

autodefinição” . Justifica sua posição afirmando que  

                                                           
24 No Brasil, são exemplos clássicos desse período, as obras de P. Singer ; V.C. Brant (1980) “O povo em 
movimento”. Petrópolis: Vozes/CEBRAP (1980) e do próprio Eder Sader “Quando novos personagens 
entraram em cena” (1991). 
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tal enforque nos afasta da pretensão de interpretar a ‘verdadeira’ 
consciência dos movimentos, como se somente pudessem existir 
revelando as condições estruturais ‘reais’. Como se, para vir ao mundo 
tivessem necessariamente de carregar consigo essas contradições, da 
mesma forma que o fazem com suas armas e bandeiras (p. 94). 

 

 

O autor evoca Touraine em sua tipologia que define movimento social de acordo 

com os princípios de identidade (definição do próprio ator social), da definição do seu 

adversário e ainda o campo de disputa do seu conflito (visão ou modelo social do 

movimento), para dar sustentação à sua análise. Ressalta-se que na análise de 

Touraine (1989a), as ações que se desenvolvem para obter um acesso direto aos que 

tomam as decisões políticas para alcançar negociações mais diretas com o Estado não 

se caracterizam como movimento social, mas o que ele chama de movimentos de base 

ou de sublevações marcadas pela fragilidade e fragmentação. 

Outrossim, reconhece as dimensões constitutivas de um movimento social como o 

fundamento da análise e não as classes definidas a partir das relações de produção. 

Para ele, são os Novos Movimentos Sociais, como o das Mulheres e o Ecológico, o 

agente coletivo que contém essas dimensões e que podem desempenhar o papel 

central antes destinado ao Movimento Operário. 

Nesse bojo, Scherer-Warren (1996), destaca as idéias de Ernesto Laclau (1978) 

como referência nos estudos que substitui a noção de centralidade da classe social e 

da luta de classe, pela análise dos potenciais de articulação em torno da categoria 

‘povo’ relacionado à cultura, sob a influência das idéias de Castells (1974, 2001) e 

Touraine (1987, 1989ª, 1989b).  Nesse sentido, 

 

a religião e o lazer do pobre passam a ser vistos como lutas tácitas 
contra as injustiças das oligarquias tradicionais e do capitalismo 
moderno. A categoria de sujeito popular, para uns, e de ator social, para 
outros, passa a substituir a categoria de classe social, bem como a de 
movimento popular e/ou de movimento social substitui a de luta de 
classe, significando que, em lugar da tomada revolucionária do poder 
poder-se-ia pensar em transformações culturais e políticas substantivas 
a partir da cotidianidade dos atores envolvidos (SCHERER-WARREN, 
1996, p. 17). 
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 Autores como Rosenmann (2005) e Sallum Jr. (2005), reconhecem que as 

concepções teóricas de análise social que marcaram os anos de 1970 e 1980, nas 

quais se buscavam projetos alternativos de sociedade, referenciados pelas críticas às 

relações sociais de exploração, entram, de certa forma, em crise.  

 

Há uma dispersão no pensamento crítico latino- americano nos anos 80, 
que se intensifica nos anos 90. A visão organicista e funcional sobre o 
caráter dos conflitos e das crises sociais é assumida como referência 
válida. Novamente ordem e progresso. Governabilidade e paz social. O 
convite à manutenção das reformas neoliberais do Estado, os processos 
de privatização, bem como os programas sobre pactos de exclusão 
fundamentados no mito do progresso fazem-nos pensar na reedificação 
do poder. Uma reedificação totalitária e neo-oligárquica, na qual propor 
um projeto alternativo pode ser considerado subversivo e desarticulador 
do corpo social (ROSENMANN, 2005, p. 154). 

 

  Existe uma tentativa de superar os desafios postos pelas novas formas de ação 

coletivas surgidas naquele período, sem conseguir, no entanto, resolver de forma 

consistente a questão da relação entre classe social e ação coletiva. Os estudos 

voltados para os conflitos sociais, - enfatiza Sallum Jr. (2005) – tenderam a seguir a 

trilha aberta pelos teóricos dos novos movimentos sociais, desenvolvendo análises 

quase totalmente desconectadas da estrutura de classes, vinculando-as à “sociedade 

civil” e à “cultura”.  

 

2. 4 - Os “Novos Movimentos Sociais (NMS)”  -  o de bate dos anos 1980/1990 

 

 Na década de 1980 a categoria movimento social torna-se referência central em 

novas reflexões e pesquisas desenvolvidas não só na Sociologia, mas presente 

também em outros ramos das ciências humanas, sugerindo-se que uma nova cultura 

política, popular e de base, estaria sendo gerada na América Latina. A temática dos 

novos sujeitos sociais e dos Novos Movimentos Sociais (NMS) se impôs com maior 

força após o fim dos regimes militares no cone sul, no bojo da chamada transição 
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democrática, no caso do Brasil com o registro da reorganização dos movimentos, agora 

chamados sociais. 

 Convém enfatizar, que os mesmos grupos que aderiram às ditaduras, membros 

das frações dominantes, se convenceram de que o seu fim serviria exatamente para 

que os seus objetivos fossem preservados.  Foram eles que assumiram e conduziram, 

como representantes da vontade do povo, o processo de redemocratização; ainda que, 

as frações populares representadas nos sindicatos e entidades estudantis e 

camponesas tenham sido decisivas para o desgaste das ditaduras em vários países da 

América Latina, foram efetivamente colocadas à margem dos espaços decisórios 

(LEHER, 2002).  

Com a abertura “lenta, gradual e segura”, o termo organizações populares foi 

sendo paulatinamente apagado, inclusive pelas ciências sociais que optaram pelo 

termo “sociedade civil”, uma expressão homogeneizadora, indicativa de um consenso 

entre todos aqueles que se opunham ao Estado autoritário e que apaga a dimensão 

relação de produção. (Ibid, 2002). 

Nessa perspectiva, a chamada globalização que tem em seu âmago a ideologia 

neoliberal 

 

(...) desloca o objeto concreto de análise “o modo de produção 
capitalista em seu movimento contraditório” para o passado, em favor de 
um novo período, a globalização. Este novo período, conforme o 
pensamento dominante, fez eclodir novos movimentos sociais para os 
quais o trabalho social perdeu a sua centralidade, em favor de novas 
identidades valores e problemas (ibid. p. 148) (Grifos do autor). 

 

 Cabe colocar em relevo a advertência feita por autores como Chesnais (1996), 

Wood, (2005) e Mészáros, (2004), sobre a “expressão globalização”, no sentido de 

evitar tratar as tendências que se associam a esse termo com se fossem processos 

naturais inevitáveis, em vez de processos capitalistas historicamente específicos que, 

seguramente com a colaboração direta entre Estado e capital acentua a exploração de 

seres humanos e de recursos naturais. 
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 Desse modo, levar em conta que a noção de globalização marca um novo 

período que se iniciou a partir de 1970, implica desconsiderar que não existe uma nova 

época, mas um processo de longo prazo concatenado com a lógica do capitalismo tal 

como este foi desde o começo. Ao invés de uma era totalmente nova na qual o triunfo 

final do capitalismo fechou todas as alternativas, a globalização é aqui vista da 

perspectiva de Marx, como algo profundamente contraditório, no qual cada avanço na 

expansão do capitalismo em seu processo, trouxe consigo, desde o início, novas 

instabilidades mas também novas possibilidades de luta. 

 Um outro aspecto a considerar, refere-se às implicações advindas com a queda 

do socialismo real que se encontram também no plano ideológico, como seja o 

entendimento de que o padrão clássico da luta de classe estava definitivamente em 

crise. Dessa forma o processo caracterizado como transição democrática produziu um 

cenário na América Latina na qual as resistências e os movimento das classes 

subalternas fossem abandonando o discurso classista que por várias décadas as havia 

caracterizado.  

 Essa realidade está, de certa forma, relacionada também a uma das tendências 

que a ideologia da globalização promove. Nesse sentido, a classe trabalhadora, vê-se 

paradoxalmente dividida pela competição entre as empresas, na qual os trabalhadores, 

são levados a se ver como aliados de seus exploradores contra seus competidores, 

tanto capitalistas como trabalhadores. Wood (2005), enfatiza que esse quadro não é 

produto de uma falha na consciência de classe dos trabalhadores, mas antes, uma 

resposta a uma realidade material, à forma como o mundo social é realmente 

organizado pelo capitalismo. 

 Grande parte do debate e dos estudos que referendam a emergência de novos 

movimentos sociais partem da premissa da inadequação do paradigma marxista 

(nomeado por alguns de clássico ou ortodoxo) para a análise dos conflitos sociais que 

passaram a ocorrer na Europa a partir dos anos de 1960.  Estão incluídos, os 

movimentos ecológicos, feministas, pacifistas, anti-racistas, de consumidores e de auto-

ajuda.  Para a América Latina, autores como Ilse Scherer-Warren, Paulo Krischke e 

Hartmurt Kärner, inserem nesse contexto as CEB’s (Comunidades Eclesiais de Base), o 
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novo sindicalismo (urbano e rural), o movimento feminista, o movimento ecológico, o 

movimento pacifista e setores do movimento de jovens.  Para Santos, Boaventura 

(2005), são movimentos vistos como emancipatórios, testemunhas do surgimento de 

novos protagonistas em uma onda de inovações e transformações sociais. Segundo 

esse autor, pode-se dizer que a difusão social da produção contribuiu para que novas 

formas de opressão fossem reveladas e que o isolamento político do movimento 

operário facilitou o surgimento de novos sujeitos sociais e novas práticas de 

mobilização social. 

 Nessa perspectiva o novo sujeito que surge é um ator coletivo difuso, não-

hierarquizado, em luta contra as discriminações de acesso aos bens da modernidade e, 

ao mesmo tempo, crítico de seus efeitos negativos. Os participantes das ações 

coletivas são vistos como atores sociais que ganham visibilidade e importância segundo 

a identidade coletiva criada no processo. Nos NMS a identidade é parte constitutiva na 

formação dos movimentos, eles crescem em função da defesa dessa identidade 

(GOHN, 1997b). 

  A expressão “novo” assume, em grande parte das análises, a contraposição ao 

‘tradicional’, ao ‘velho’, àquilo que perdeu o sentido. Mouriaux e Beroud em crítica à 

posição de Touraine em sua busca pelo que é inédito, consideram que 

 

se a luta dos “sem” (‘sem documentos’, ‘sem moradia’, ‘sem trabalho’... a 
exemplo dos ‘sem terra’) formam, na concepção defendida por Alain 
Touraine, “os novos movimentos sociais”, a presença de militantes 
políticos em seu seio faz com que eles corram o risco de sofrer um 
desvio (2005, p. 165). 

 

 A leitura criticada por Mouriaux e Beroud, fundamentada no conjunto das 

análises influenciadas pela concepção da existência de uma novidade que justifica o 

paradigma dos NMS, enfatiza que o novo está relacionado à contraposição aos 

“movimentos sociais tradicionais”, expressão típica da sociedade industrial dividida em 

classes sociais, das quais o proletariado encontrava quase a totalidade de seu cotidiano 

submetido ao mundo da produção e exploração da força de trabalho (Scherer-Warren, 

1987).  Nesta linha, sugere-se a queda do conflito central da sociedade 0industrial, o 
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que desqualifica o movimento operário de forma irremediável, associando-o a uma 

interpretação de um possível fim da classe trabalhadora. 

 Na América Latina, de modo mais específico, o novo se refere também “aos 

movimentos que não se envolviam com os esquemas da política populista, dos jogos de 

favores e relações clientelistas”. (GOHN, 1997b, p. 124). Nas argumentações relativas à 

identidade dos NMS é possível perceber a relevância atribuída a aspectos como a 

cultura  (uma nova cultura política), a busca da qualidade de vida, o discurso 

transclassista, o que se considera o potencial para alcançar a emancipação pela qual 

se luta, visando transformar o cotidiano das vítimas de opressão. 

Destarte, Scheren-Warren (1987), reconhece dois fatos que levaram à construção 

da identidade dos novos movimentos sociais, de ordem estrutural e cultural.  O primeiro, 

diz respeito ao reconhecimento do povo das formas de opressão geradas pelo 

capitalismo contemporâneo, e o segundo, seria a internacionalização de uma cultura 

crítica que vem penetrando os movimentos populares. 

Nas palavras da autora supracitada, o fato cultural, que dá o caráter novo se 

expressa em 

 

princípios que remontam ao anarquismo, tais como democracia de base, 
livre organização, auto-gestão, direito à diversidade e respeito à 
individualidade, identidade local e regional e noção de liberdade 
individual associada à de liberdade coletiva caracterizam as formas de 
organização e de luta dos ‘novos movimentos sociais’ (ibid, p. 40). 

 

A cultura crítica é vista por Santos, Boaventura (2005), como a maior novidade dos 

NMS tendo em vista que, segundo ele,  

 

(...) constituem tanto uma crítica à regulação social capitalista, como 
uma crítica à emancipação social socialista, como foi definida pelo 
marxismo.  Através da identificação das novas formas de opressão que 
ultrapassam as relações de produção e sequer são específicas delas, 
como a guerra, a poluição, o machismo, o racismo e o produtivismo; e 
da defesa de um novo paradigma social, mais baseado na cultura e na 
qualidade de vida do que na riqueza e no bem estar material, os NMSs 
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denunciam, com uma radicalidade sem precedentes, os excessos de 
regulação da modernidade (SANTOS, B, 2005, p.177).  

 

Não obstante essa cultura ser tomada como uma dimensão fundamental e 

ressaltada por vários pensadores - Kärner, 1987; Gohn, 1997b; Viola ; Mainwaring, 

1987; Scott, 1990 - , reconhecem de igual modo, diferenças significativas25 

circunscritas, sobretudo, aos objetivos e a base social entre os NMS dos países centrais 

e os dos países periféricos onde, segundo Gutiérrez não são encontrados movimentos 

sociais puros, no sentido da multidimensão das relações sociais e do próprio sentido da 

ação coletiva, considerando que 

 

(...) aos sujeitos sociais são atribuídas múltiplas posições, 
correspondentes a diferentes camadas sociais, que se ordenam e 
hierarquizam conforme os conflitos e lutas sociais, culturais e étnicas 
vividas (GUTIÈRREZ, 1987, p. 194). 

 

Corroborando com esse raciocínio, Santos Boaventura (2005), afirma ser “nesta 

impureza que está a verdadeira novidade dos NMSs na América Latina, e sua extensão 

aos NMS dos países centrais, é uma das condições da revitalização da energia 

emancipatória destes movimentos em geral.” (p. 183). 

Em outra perspectiva questionam-se a novidade e o potencial contidos nos NMS, 

levando-se em consideração que alguns desses, têm sua existência registrada já no 

século XIX como os movimentos ecologistas, pacifistas e feministas e têm suas 

reivindicações reproduzidas nos NMS.  Ademais, é mister esclarecer, que existe um 

equívoco, no sentido de que, denunciar novas formas de opressão implica denunciar as 

teorias e os movimentos de emancipação que as omitiram, o que recai na crítica ao 

marxismo e ao movimento operário. 

A advertência de Marx (1976), quando diz “não digam que o movimento social 

exclui o movimento político” em seu livro “Miséria de la Filosofia” tem como significado 

                                                           
25 Scherer-Warren (1987) e Santos, B. (2005) estabelecem diferenças significativas entre os NMS da 
América Latina e dos países centrais que vão desde as necessidades básicas e demandas materiais ao 
tipo de governo presente nos mesmos.  Observam que existe certa identidade entre os movimentos 
ecológicos, pacifistas e feministas. 
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que não existe movimento político que não seja, ao mesmo tempo, social”; evidência 

que existe um risco em limitar qualquer conflito a uma única dimensão – seja a 

econômica ou a cultural – pois, desse modo, uma parte da realidade ficará enturvada, 

desapercebida, reforçando, assim, a imagem da fragmentação das lutas sociais. 

Nessa linha de análise, Mészáros (2002) estabelece uma crítica à valorização dos 

chamados “novos movimentos sociais” em detrimento do potencial emancipador do 

trabalho, a partir de uma profunda reflexão acerca dos movimentos de “questão única”, 

lembrando que já em 1845, Karl Marx apontava as tendências negativas e 

potencialmente destrutivas do capital, naturalmente ignoradas por muito tempo.  

Entretanto, segundo Mészaros: 

 

(...) nas últimas décadas os movimentos de protesto - de modo notável 
as diversas nuances do ambientalismo – emergiram de um cenário 
bastante diferente, e até com uma orientação de valor distante da 
socialista.  Esses movimentos (...) apelavam aos indivíduos 
preocupados com a destruição ambiental em andamento, deixando 
indefinidas as causas sócio-econômicas subjacentes e suas conotações 
de classe (2002, p. 94). 

 

É mister considerar e compreender o conteúdo que foi assumindo esse discurso e 

a produção dos significados que deixaram marcas pela sua aplicação prática no campo 

político, na correlação de forças, tendo em vista que a interpretação da histórica reação 

e resistência da classe trabalhadora e portanto também do campesinato, à exploração e 

expropriação no decorrer dos diversos períodos da história do país, se insere nesse 

contexto de análise, no qual os conflitos vão paulatinamente dando forma aos 

movimentos de luta pela terra e por reforma agrária. 

Destarte, é o próprio funcionamento do modo de produção que conforma uma 

sociedade de classes na qual se (re)produz, não raro, relações de trabalho similares a 

escravidão. Constantemente estão presentes “escravidão” e desigualdade entre as 

classes. Na sociedade dominada pelo capital, a liberdade e a igualdade passam a ter 

como alicerces “escravidão” e desigualdade; liberdade que é e não é liberdade e a 

igualdade que é e não é igualdade (SALLUM Jr., 2005). São tais contradições e seus 
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desdobramentos, para além das diferenças de fortuna e cultura, que abrem 

continuamente a possibilidade para o conflito social. 
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3 - PARA REAVIVAR A MEMÓRIA DA RESISTÊNCIA CAMPONESA 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Mal nos damos conta 
De que, no avanço 

Do capital sobre o sertão e a floresta 
há choro e ranger de dentes, 

há morte e miséria, 
há violência e injustiça. 

 

(José de S.Martins, 1991) 
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3 - PARA REAVIVAR A MEMÓRIA DA RESISTÊNCIA CAMPONES A 

 

Os conflitos sociais no campo brasileiro, não fazem parte somente da história 

recente e atual do país. As configurações territoriais que foram se conformando ao 

longo dos séculos, é fruto e produto, em boa medida, da conquista e destruição dos 

territórios indígenas. Além da expropriação das suas terras, a escravidão indígena se 

generalizou, segundo Germani (1993), em pouco menos de trinta anos do início da 

ocupação do território pelos portugueses, sendo abolida oficialmente, somente em 

1775. Desse modo, a força do trabalho do índio tornou-se lucrativa para aquele que 

tinha a posse da terra tendo em vista o alto custo do escravo africano.  

Nesse processo, o latifúndio foi surgindo e se consolidando com o componente da 

violência e do genocídio praticado contra os nativos. Essa realidade, é apenas um 

capítulo da história social da terra em nosso país, que vem sendo ampliado e 

reatualizado com a crescente e contínua ameaça de invasão do que ainda existe da 

terra indígena, principalmente por quem representa grandes fazendas e empresas na 

Amazônia (MARTINS, 1991).  

O processo de violência teve continuidade com a presença forçada do escravo 

africano marcando o início de um outro capítulo não menos trágico da história do país. 

Nesse sentido toda a economia colonial vai ter a marca do suor e do sangue dos 

escravos africanos, que se tornou o principal capital do grande latifundiário, 

considerado dono da terra (GERMANI, 1993).  A história da agricultura no Brasil traz em 

si os traços da grande propriedade fundiária, da monocultura de exportação e do 

trabalho escravo, em uma conjugação de fatores que configura um sistema típico de 

exploração exacerbada do trabalho e da natureza.  

No interior desse sistema, o fazendeiro pagava ao traficante a capacidade do 

escravo criar riqueza. O valor que a mão-de-obra representava não estava associado a 

terra, que era praticamente destituída de valor. Por isso, o penhor para o pagamento de 

empréstimos era o escravo (MARTINS, 2004). Nessa lógica, a escravatura teve dupla 

função: a de fonte de trabalho e a de fonte de capital.  
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A decretação oficial do tráfico de escravos em 1831 se deu quando já tinha sido 

extinto o regime de sesmarias – vigente até 1822 – que dava a concessão territorial ao 

sesmeiro e estabelecia mecanismos que impediam o acesso a terra aos não-católicos e 

aos não-libertos. Dessa forma, com a sua suspensão e com o iminente fim da 

escravatura, abria-se a possibilidade para que os trabalhadores, pobres e livres, 

ocupassem as terras disponíveis, o que significaria a autonomia em relação aos 

fazendeiros. Por isso era necessário “[...] criar um direito de propriedade que fosse, ao 

mesmo tempo, um obstáculo ao livre acesso à terra por parte da população pobre, 

inclusive por parte dos ex-escravos, daqueles que viessem a ser libertados da 

escravidão” (MARTINS, 1997, p. 14). 

Acrescentam-se às motivações para a institucionalização da propriedade privada, 

a existência, no contexto do engenho e de seu entorno, de trabalhadores agregados 

que desenvolviam relações de produção não-capitalistas. Segundo Germani (1993), era 

uma população rural diferenciada da escrava, que apesar de não ter acesso à terra, 

ocupava pequenas faixas desprezadas pelas grandes plantações. A autora ressalta que 

dessa economia, considerada secundária, dedicada aos cultivos de subsistência “ [...] 

surgirá uma parcela de la población que historicamente se presentará como um 

embrión de clase, intermédia entre el grand proprietario y el esclavo” (GERMANI, 1993, 

p. 36). Desde aquele período, como afirma Martins (2003), a pequena agricultura foi 

pensada como forma adjetiva de acesso a terra embora considerada, 

institucionalmente, uma forma de atenuar os constrangimentos sociais de um regime 

latifundista e escravista de posse e uso da terra. Assim, no interior das contradições do 

processo de reprodução do capitalismo no Brasil vai ter lugar tanto relações típicas 

desse sistema, quanto relações não-capitalistas, necessárias à mesma reprodução. 

Com a mudança no regime de propriedade através da promulgação da Lei de 

Terras (1850), se dá o impedimento do acesso a quem não tivesse condições de pagar 

em dinheiro pela terra e o início da definição da questão agrária no país. 

Essencialmente, essa lei teve a finalidade de tornar o trabalho em terra dos grandes 

proprietários, o único meio de sobrevivência dos pobres. Esse autor analisa, em alguns 

de seus trabalhos – O cativeiro da terra (2004), Expropriação e violência (1991) – como, 

de fato, a implantação dessa legislação territorial representou uma vitória dos grandes 
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fazendeiros e o verdadeiro cativeiro da terra que alcançou também, de forma direta, o 

imigrante que não poderia tornar-se proprietário, tendo em vista que em sua grande 

maioria era desprovido de recursos econômicos que lhe possibilitasse a compra da 

terra. 

Entretanto, a própria dinâmica do capital impôs a luta pela terra, considerando que 

essa propriedade, no capitalismo é uma irracionalidade porque a terra não é produto do 

trabalho e, por isso mesmo, não pode ser produto do capital  

 

quando o capital se apropria da terra essa se transforma em terra de 
negócio em terra de exploração do trabalho alheio; quando o trabalhador 
se apossa da terra, ela se transforma em terra de trabalho. São regimes 
distintos de propriedade, em aberto conflito um com o outro (MARTINS, 
1991, p. 55). (Grifos do autor). 

 

Nesse contexto, a estrutura fundiária concentrada se consolida ao longo dos 

séculos, através do processo de incorporação de novos espaços que tem no artifício da 

grilagem de terras, um componente fundamental na construção do país do latifúndio. 

Concomitante ao avanço do latifúndio, ocorreu também o crescimento do número de 

posseiros que vêem cada vez mais, o título de propriedade prevalecer sobre os direitos 

de ocupação efetiva. 

A partir da metade do século XX, a modernização tecnológica passa a limitar a 

demanda de mão-de-obra e, mesmo nas áreas em que essa modernização não 

chegara, a pecuária reduzia drasticamente a necessidade de trabalhadores. Torna-se 

evidente um novo modelo de sociedade26 onde não há mais lugar para as relações 

                                                           
26 Horácio Martins de Carvalho em seu livro o campesinato no século XXI (2005), faz uma análise das 
implicações da modernização tecnológica e das mudanças nas relações de trabalho, no tipo de pobreza 
que existia no semi-árido do Nordeste, bem como na relação de dominação dos latifundiários com os 
seus trabalhadores. Esse tema também é retratado nas obras de Maria Isaura P. de Queiroz (1993) e de 
Manuel C. de Andrade (1986). Também J. de S. Martins (1997), faz alusão a esse período, identificando 
a pobreza no campo brasileiro – que não era pequena – como uma “pobreza curiosa” que ainda hoje 
suscita nostalgia em muitos descendentes de antigos camponeses, agora reduzidos à uma miséria 
completamente diferente. A possibilidade de uso da própria terra do fazendeiro por parte do trabalhador 
para assegurar sua sobrevivência e de sua família, e, principalmente a possibilidade de morar na própria 
fazenda, criavam uma pobreza peculiar. Existia, em certo sentido, uma produção de seus próprios meios 
de vida que afastava efetivamente a fome. O mundo pobre do caipira e do sertanejo, era um mundo de 
fartura.  
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sociais e de produção engendradas, após o final da escravatura, com o sistema de 

morada e de agregados das fazendas. 

Crescem as dificuldades de realocação da mão-de-obra, sobretudo a partir de 

1963 com a aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural (Lei nº 4.214, de 02 de março 

de 1963) incidindo em profundas mudanças nos vínculos de trabalho que passam a ser 

contratuais, não mais vinculados à dependência pessoal e às relações de favor. 

Assim, uma outra página da história vai constituindo a Questão Agrária, também 

com a marca dos posseiros “outra parcela dos camponeses sem terra, que vem 

historicamente lutando numa ponta contra a expropriação que os gera, e, na outra, 

contra os jagunços, “gendarmes de plantão” dos latifundiários, dos especuladores e 

grileiros” (OLIVEIRA, A., 2001, p. 7). A reação histórica dos camponeses é a 

contrapartida desse processo, que tem seu registro, desde a desesperada reação e 

fuga do escravo que se refugiava nos quilombos, até as ocupações de terra mais 

recentes efetuadas pelos movimentos sociais que lutam para entrar e permanecer na 

terra. 

 

3.1 – (Des)esperanças e utopias – dimensão mística/ política das lutas 

 

As concepções e práticas inerentes aos processos de vida do camponês, são, na 

análise de Margarida Moura (1988), perpassadas e norteadas de forma direta e 

profunda, pelos elementos da natureza e da religiosidade, vinculados à divindades, 

independente, por vezes, da mediação de que representa oficialmente uma religião. “No 

momento inevitável de dor ou de ameaça social, ouve a palavra, o conselho, a oração 

de membros da própria comunidade quem dispõem de um saber religioso reconhecido 

pelos demais como eficaz para essas circunstâncias” (p. 20). 

No interior dessa visão de mundo, foram gestados messias que iam além da figura 

do beato comum, porque eram portadores de grande potencial crítico das injustiças a 

que estavam submetidos os trabalhadores rurais. Nesse sentido, os messias iam de 

encontro aos governantes e às classes que os representavam e que expropriavam os 
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camponeses e ainda, impunham cobrança de impostos para os “cofres” do Estado. A 

reação às injustiças sofridas e/ou à tentativa de construção de uma outra forma de vida, 

resultaram, em muitas partes do Brasil, em “movimentos messiânicos que falam 

ardentemente da utopia de um paraíso para os espoliados” (MOURA, 1988, p. 23). 

Bernardo. M. Fernandes (2000) reconhece as várias formas de resistência 

camponesa, colocando a Guerra de Canudos 27 (1893-1897), como o maior exemplo 

dessa resistência, de uma guerra trágica e de forças desproporcionais desenrolada no 

sertão da Bahia, nordeste do Barsil.  

Desde os anos de 1870, Antonio Vicente Mendes Maciel, popularizado como o 

Conselheiro, tornara-se conhecido como o mais importante beato das plagas do sertão 

do nordeste (Bahia, Sergipe e Alagoas) assumindo paulatinamente o perfil de um 

messias. Segundo os escritos de Euclides da Cunha, desde 1874 era famoso em todo o 

interior do norte e mesmo nas cidades do litoral até onde chegavam. Vinha de uma 

peregrinação incomparável, de um quarto de século, por todos os recantos do sertão, 

onde deixara enormes marcas (Cunha, 1963). Os estudos de Douglas T. Monteiro 

(1974) e M. I. P. de Queiroz (1965), evidenciam que as figuras de beatos e de carolas 

eram comuns e vistos como auxiliares da Igreja em alguns papéis que deveriam ser 

desempenhados pelo padre. Mas, além dos ensinamentos dos preceitos divinos e de 

batizados de crianças, eles aconselhavam as pessoas e receitavam ervas curativas. 

Alguns tinham prestígio e influência até entre os jagunços.  

No caso de Conselheiro, além de suas ladainhas , arregimentava seus seguidores 

– camponeses, ex-escravos ou não – para o trabalho de reconstrução de igrejas, 

pavimentação de estradas e construção de muros de cemitérios em pequenos 

povoados. A atração crescente e a aprovação de párocos de pequenas localidades, 

não impediram que seu comportamento e suas peregrinações fossem vistos com 

desconfiança por setores da Igreja em Salvador.  

                                                           
27 A organização social e econômica desenvolvida por Antonio Conselheiro e milhares de seus 
seguidores, a partir de um ideal de vida comunitário e religioso, desafiou, involuntariamente, a ordem 
dominante ditada pelo coronelismo, a quem normalmente era submetida a população que não fazia parte 
dos esquemas de poder. Por mais de um ano a comunidade de Canudos, e sertanejos de Conselheiro 
foram combatidos por tropas do exército com mais de 20 mil soldados. Ver Marco Antonio Villa. Canudos: 
o povo da terra. São Paulo: Ática, 1995. Clóvis Moura (2000) em Sociologia política da guerra 
camponesa de Canudos. Da destruição de Belo Monte ao aparecimento do MST. 
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Em 1876 foi preso sob a acusação de homicídio seguindo para Salvador 
e depois para Fortaleza sob os protestos de seus adeptos. Solto por 
pressão popular e falta de prova, regressa à Bahia, onde se estabelece 
em 1877, na cidade de Itapicuru, no Arraial de Bom Jesus [...] (SOUZA; 
MACHADO, 1997, p. 73).  

 

Esse arraial se transformou praticamente em uma cidade. De Chorrochó à Vila do 

Conde, de Itapicuru a Geremoabo – Bahia – não havia uma só vila ou lugarejo obscuro, 

em que não contasse adeptos fervorosos (CUNHA, 1963).  

Por volta de 189328, o grupo se transfere para Canudos, onde ocupa uma fazenda 

abandonada que passa a ser chamada de Belo Monte. Ali, a expansão foi ainda maior, 

chegando a uma população flutuante de 25 mil habitantes com 5.200 casas. A ruptura 

às regras e submissão impostas pelo coronelismo, expressão de domínio político e 

territorial, chamava atenção das populações rurais vizinhas, mas, sobretudo, 

despertava nas autoridades o receio de que Canudos fosse bem mais do que um grupo 

de beatos. Mesmo com exigências severas para a permanência dos adeptos, a 

possibilidade de ter a terra junto com todos que estavam ali, motivava o crescimento da 

“comunidade”. O discurso anti-republicano do Conselheiro assustava o governo 

republicano que via em Canudos um empecilho para a consolidação do novo regime. 

Alguns autores, como Clóvis Moura (2000), situa Canudos como um movimento 

social, pois  

 

[...] o conteúdo de protesto organizado na diresão de ordenar as 
relações sociais no campo, expresso através de seus véus ideológicos 
possíveis e compatíveis com a época e as circunstâncias é muitas vezes 
escamoteada e ressaltada a forma messiânica através da qual ele se 
expressou. No entanto, Canudos é um dos movimentos sociais mais 
importantes na América do Sul e culminou na maior guerra civil do 
Brasil, depois da Cabanagem no Pará e do Contestado em Santa 
Catarina-Paraná. [...] seu conteúdo social e por isso também político não 
tem sido devidamente avaliado. A guerra liderada por Antonio 
Conselheiro é o reflexo mais eloqüente [...] das contradições que 
existiam naquela época e ainda persistem nas relações sociais (no nível 

                                                           
28 Data de 1893, a chegada de notícias dos sertões da Bahia, de cobrança de impostos pela República. 
Todos deveriam declarar o que tinham e ganhavam sob pena de ser expropriado tudo aquilo que fosse 
ocultado, o que foi entendido por Conselheiro e seus seguidores, como uma ameaça e afronta ao modo 
de vida que estavam construindo  
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das relações de produção) do nosso setor agrário. [...] reflete o 
antagonismo a que haviam chegado as relações entre o latifúndio e a 
massa camponesa explorada da época (MOURA, Clóvis, 2000, p. 22) 

 

A primeira tentativa de ataque a Canudos foi registrada em 1893 com pouco mais 

de uma centena de soldados, que perceberam a necessidade de retornar diante da 

resistência que encontraram. De igual modo, uma segunda expedição, que foi enviada 

pelo governo federal com mais de 500 “praças”, também bateu em retirada.  

 

O relevo acidentado e o clima da região não eram os únicos fatores 
negativos para as expedições. A caatinga, com sua vegetação rude e 
intratável de xique-xiques e mandacarus, ao mesmo tempo em que 
acobertava o sertanejo, golpeava o soldado durante a luta (SOUZA; 
MACHADO, 1997, p. 76). 

 

Em Os Sertões29, Euclides da Cunha expõe com riqueza de detalhes, o cenário da 

seca, a luta de um povo marcado pela pobreza e pela religiosidade, e traduz a questão 

da terra, do coronelismo e do latifúndio30. Ressalta a violência com que foram 

combatidos e massacrados os sertanejos de Canudos pelas tropas do Exército em 

outubro de 1897, de forma tão desproporcional e ainda assim marcada pela resistência.

  

Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o 
esgotamento completo [...] caiu no dia 5 de outubro de 1897, ao 
entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos 
morreram. Eram quatro apenas: um velho, dois homens feitos e uma 
criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5 mil soldados 
(CUNHA, 1963, p. 351). 

 

                                                           
29 O livro Os Sertões foi publicado pela primeira vez em 1902. Conta a história inicial da campanha de 
Canudos, presenciada pelo jornalista Euclides da Cunha, narrada em três partes: a terra, o homem e a 
luta.  
30 As questões e os temas levantados por Euclides da Cunha vão contribuir para suscitar estudos de 
grande destaque na literatura regionalista. Gilberto Freire com a publicação em 1933, de sua obra Casa 
Grande & Senzala, se torna uma das maiores expressões de intelectuais brasileiros que analisam as 
raízes da formação do Brasil, ao lado de Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Jr. Em seus livros, 
Freire denuncia a política imperialista do conquistador e dos coronéis latifundiários da Zona Mata 
nordestina, onde o “Açucar” domina o homem.  
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O conflito de Canudos foi interpretado e enfrentado como uma anomalia que 

colocava em risco a “ordem” republicana e oligárquica.  

No início do século XX, outro conflito envolvendo camponeses vai se dar em uma 

área contestada na região planáltica, entre os estados do Paraná e de Santa Catarina31. 

A Guerra do Contestado , como ficou conhecida, foi suscitada em 1908, envolvendo 

sertanejos catarinenses e paranaenses, o Estado e o capital internacional. Segundo 

Cláudia M. de Souza; Ana C. Machado (1997), o sertanejo do planalto vivia sem muitas 

perspectivas, em “terra de ninguém”, onde coletava o mate e a madeira, e cultivava 

produtos de subsistência ou ainda, trabalhava na grande fazenda como agregado na 

lida com o gado. Nesse cenário, onde inexistiam minimamente que fosse, os serviços 

de educação e de saúde, a figura do beato conhecido por monge32 assumia uma 

grande importância para a população dos sertões. 

No bojo do projeto de modernização do país, o Estado autoriza a construção da 

ferrovia São Paulo – Rio Grande, por onde o gado, a madeira e o mate da região 

deveriam ser levados até os portos do litoral. Na concessão efetuada à empresa Brazil 

Railway Company, comandada por um grupo de empresários ingleses e norte-

americanos – grupo Farquhar – existia autorização para que as terras localizadas até 

15 quilômetros para ambos os lados da linha férrea passassem para o domínio da 

empresa. Dessa forma as terras que “não eram de ninguém” passaram a ter “dono” e 

nada mais poderia ser retirado – mate, madeira e cultivos. 

A desocupação das terras não dispensou a violência promovida pelo próprio 

Estado com as implicações que comportam essas ações. O problema social foi 

agravado com o final das obras da ferrovia, com a dispensa de milhares de 

trabalhadores que foram recrutados, principalmente da Bahia, São Paulo e Rio de 

Janeiro. “Cerca de 8 mil trabalhadores [...] ficaram desempregados. Sem terra e sem 

                                                           
31 As terras do Contestado localizavam-se na região de relevo acidentado de Santa Catarina. No período 
colonial, a região litorânea desse estado que já era ocupada por índios, receberam portugueses 
provenientes de Açores e da Ilha da Madeira. Com as imigrações do século XIX, os vales mais férteis 
foram ocupados por alemães e italianos. Restaram as terras da região planáltica que foram ocupadas por 
índios expulsos do litoral e por uma população branca “sertaneja” desde os primeiros tempos do Brasil-
Colônia, bem antes de existir fazenda (Souza; Machado, 1997). 
32 Considerado um eremita, pouco afeito a aglomerações, o “monge” conhecido como João Maria, 
alcançou grande popularidade naqueles “sertões” entre 1890 e 1906. 
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emprego, perambulavam pelos sertões, ocupando terra, saqueando e muitas vezes se 

oferecendo como jagunços para conseguirem emprego junto aos coronéis” 

(FERNANDES, 2000, p. 30).  

É nesse contexto, marcado pela miséria e violência, que em 1912, José Maria, 

monge que se dizia sucessor de João Maria, eremita famoso na região, desaparecido 

em 1906, começa a dar corpo a um movimento messiânico em Campos Novos/SC, 

interpretado pelo poder dos coronéis e do Estado, como uma ameaça à República, a 

exemplo do julgamento de Canudos. Mesmo na indigência o número de seguidores 

atraídos ao movimento era crescente: José Maria era letrado e possuía um volume de 

histórias do imperador Carlos Mágno e seus cavaleiros. Seus seguidores o ouviam e se 

encantavam [...] “os coronéis passaram a temer centenas de homens obedientes a um 

monge ocupando suas terras” (SOUZA; MACHADO, 1997, p. 81).  

Em Irani, região contestada pelos paranaenses, o movimento foi combatido tendo 

a baixa do beato José Maria. A dispersão dos sertanejos foi acompanhada da idéia de 

ressurreição daquela liderança que daria a força necessária para a criação de uma 

cidade sagrada em Taquaruçu/SC.  

 

Para fundar a cidade santa, os fiéis venderam o pouco que tinham e 
rumaram para Taquaruçu. Tudo era dividido entre todos. Era o tempo da 
fartura. Todos eram iguais. Plantavam, criavam alguns animais, 
construíam casas e viviam na comunidade, que já contava com cerca de 
300 moradores. (ibid., p. 82). 

 

O crescimento da cidade era notório; em 1914 a população já era superior a 10 mil 

habitantes e causava preocupação no governo, nas empresas que atuavam na região, 

nos coronéis e na própria Igreja Católica. A partir da primeira experiência, novos 

núcleos foram surgindo com o mesmo sentido de produção comunitária e de fartura – 

Bom Sossego, São Sebastião e Guaraguatá. O governo federal é pressionado a 

intervir. O grupo Farquhar  exige a repressão aos sertanejos que traziam ameaça ao 

seu patrimônio e ameaçava a República.  
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Sucederam-se os ataques aos núcleos criados pelo movimento, caracterizando 

uma verdadeira guerra. “Em setembro de 1914 eram mais de 15 mil pessoas. Acusando 

o governo de assassinar os trabalhadores e entregar as terras para empresas 

estrangeiras, passaram a atacar fazendas e cidades e controlaram partes da ferrovia” 

(FERNANDES, 2000, p. 31). Àquelas comunidades que lutavam por uma nova forma de 

vida, não restava senão a resistência. Entretanto, a luta era absurdamente desigual. Em 

dezembro de 1916, os últimos núcleos de resistência foram arrasados. “A terra pertence 

ao coronel e ao grupo Farquhar” . 

A exemplo de Canudos, o argumento para massacrar o Contestado33 foi o 

combate à monarquia. Entretanto, nestes casos,  

 

[...] como em outros movimentos messiânicos que ocorreram no Brasil, 
os camponeses foram destroçados. Foram movimentos populares que 
acreditaram na construção de uma organização em oposição à republica 
dos coronéis, da terra do latifúndio e da miséria. Em nome da defesa e 
da ordem, os latifundiários e o governo utilizaram as forças militares, 
promovendo guerras políticas. Não era a monarquia que combatiam, 
mas sim, a insurreição dos pobres do campo (MARTINS, 1995, p. 62). 
(Grifos nossos).  

 

Paulatinamente, as reações a expropriação foram se intensificando como 

contrapartida ao agravamento das condições sociais de milhares de camponeses 

espalhados de norte a sul do país34. A partir dos anos de 1940 as lutas ganham uma 

dimensão política com a participação de outros sujeitos, principalmente do Partido 

Comunista em várias lutas camponesas nos anos de 1950 e parte dos 1960. Para 

Martins,  
                                                           
33 Sobre a Guerra do Contestado, são importante as leituras de:  M. Auras – Guerra do Contestado. A 
organização da irmandade cabocla (1984); D .T. Monteiro – Os errantes do novo século: um estudo sobre 
o surto milenarista do Contestado (1974); M.I.P. de Queiroz – O messianismo no Brasil e no mundo 
(1965).  
34 Esse agravamento se dava no contexto em que o campo brasileiro passou a ser pensado como 
responsável pelos entreves ao crescimento e por isso se fazia necessária a sua incorporação aos 
padrões da sociedade urbano-industrial. A obra de Jacques Lambert – “Os dois Brasis” (1977) analisa a 
dualidade que existe no Brasil, apontando as diferenças profundas no interior de um mesmo país 
ratificando desenvolvimento e subdesenvolvimento como situações diferenciadas e desconectadas, 
considerando o progresso industrial como única possibilidade para a superação do atraso. Em sua 
análise, as relações de dependência e exploração, típicas das sociedades capitalistas, seja dentro dos 
países ou entre países não são ressaltadas para explicar essa dualidade. 
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já não são lutas como a de Canudos, na Bahia, e a do Contestado, em 
Santa Catarina, em que a dimensão política estava submersa na 
dimensão religiosa. Nos anos 50, os movimentos populares no campo 
ganham uma forte dimensão política, com a mediação de um partido que 
tem um projeto político e que enquadra e define as lutas no campo em 
função de uma transformação revolucionária da sociedade brasileira 
(MARTINS, 1993, p. 85). 

 

O Partido Comunista esteve envolvido de maneira direta nas revoltas camponesas 

de Porecatu em 1950, e do Sudoeste – Pato Branco, Capanema e Francisco Beltrão –  

em 1957, no Paraná; na chamada “República de Trombas” em Goiás de 1948 a 1970 e 

no próprio movimento das Ligas Camponesas. 

 

3.2- Ligas Camponesas/sindicalização rural – mediaç ões, limites e disputas pela 

representação camponesa 

 

Uma nova perspectiva se abre com a organização das Ligas Camponesas  como 

um marco dos movimentos sociais na história contemporânea do campesinato no 

Brasil, na década de 1950. 

Essa organização vai mostrar, de forma mais articulada e com maior visibilidade 

que  

em seu processo de formação, os camponeses sempre enfrentaram os 
coronéis-latifundiários e grileiros, se opuseram ao Estado representante 
da classe dominante, que construiu ditaduras para mostrar seu poder. 
Assim, a resistência camponesa manifesta-se em diversas ações que 
sustentam formas distintas e se modificam em seu movimento. São 
caminhos abertos e construídos no tempo e no espaço, e nessa marcha 
participam do processo de transformação da sociedade (FERNANDES, 
2000, p. 32). 

 

É importante considerar que em 1945, quando se dá a interrupção da ditadura de 

Getúlio Vargas, o Partido Comunista começa a se destacar no trabalho de organização 

e mobilização de trabalhadores rurais.  Mesmo não existindo uma proibição oficial à 
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criação de sindicatos rurais existiam de fato, muitas restrições. Um dos primeiros 

sindicatos rurais – o de Campos (RJ), foi criado em 1933, e só após 24 anos (1957), se 

deu o registro daquele que congregava os trabalhadores da Usina Barreiro em 

Pernambuco. Muitos outros sindicatos nesse período funcionavam de forma ilegal. O 

registro de uma associação tornava-se desnecessário o reconhecimento do Ministério 

do Trabalho e garantia a legalidade e a ação dos camponeses. 

Diante das dificuldades e restrições impostas à abertura de sindicatos rurais, 

arquitetadas pela aliança construída entre governo e latifundiários, a saída institucional 

foi a criação de associações que não tinham um caráter especificamente trabalhista. 

Segundo Clodomir S. de Morais (2002), entre 1945 e 1947 foram constituídas centenas 

de Ligas Camponesas na maior parte do país que reuniam milhares de pessoas, 

incluindo assalariados agrícolas, setores camponeses de arrendatários, parceiros, e 

posseiros, tornando possível, não obstante, o analfabetismo rural, a eleição de um 

número considerável de parlamentares comunistas para as assembléias estaduais e 

câmaras municipais. 

Nesse período, as Ligas eram consideradas “organizações-apêndice” da estrutura 

centralizada do Partido Comunista, tendo como liderança comum Luis Carlos Prestes. 

Na avaliação de Morais,  

 

- as organizações atuavam segundo as táticas ditadas pelo Partido 
Comunista, que propugnava uma política de acumulação de forças 
(militares e de eleitores) sob a palavra de ordem de uma unitária e 
disciplinada aliança operário-camponesa;  

- havia uma profunda dependência política dos movimentos camponeses 
com relação aos movimentos operários das cidades e do campo, dada a 
preponderância operária entre os dirigentes intermediários do partido, 
que era o único elemento de catalização e de orientação dos 
trabalhadores rurais (MORAIS, 2002, p. 13-14). 

 

Por isso, a decretação da ilegalidade daquele partido pelo governo Dutra, em 

1947, contribuiu significativamente para o recuo das Ligas que tiveram muitas de suas 

lideranças presas, perseguidas e assassinadas. Desse modo, poucas Ligas 

continuaram funcionando de forma clandestina, arriscando-se esporadicamente a 
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realizar atos públicos encerrados violentamente com a repressão policial. Morais afirma 

que em 1954 eram poucas as organizações camponesas que funcionavam e 

pouquíssimas as que conservavam o nome de Ligas.  

Nesse contexto, teve destaque a Liga Camponesa de Iputinga, uma das mais 

antigas, localizada nas proximidades de Recife. Criada por José Ayres dos Prazeres35, 

conhecido militante de Pernambuco, encabeçou a reorganização dos camponeses e o 

ressurgimento das Ligas em 1955, a partir da criação de uma associação de foreiros36 

inscrita com o nome de Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de 

Pernambuco – SAPPP, baseada no núcleo de camponeses do Engenho da Galiléia, 

município de Vitória de Santo Antão – PE. Martins enfatiza que  

 

é justamente a cana-de-açúcar no Nordeste que nos mostra com mais 
clareza o processo do camponês ao longo da história brasileira: 
agregado marginal no regime de trabalho escravo, ocupado 
ocasionalmente no trabalho de cana-de-açúcar, passa ao lugar principal 
com o fim da escravidão, como morador de condição, para, à medida 
que a condição aumenta e que seu trabalho gratuito ou barato na cana é 
a renda que paga pela terra em que planta a sua subsistência, ir aos 
poucos se convertendo em assalariado (1995, p. 66). 

 

Inicialmente, o dono do Engenho da Galiléia esboçou apoio aos camponeses da 

SAPPP, logo substituído pela perseguição aos seus membros empreendida 

conjuntamente por um grupo de latifundiários, donos de outros engenhos, e pelas 

arbitrariedades policiais. Na tentativa de buscar respaldo político para os camponeses 

                                                           
35 José dos Prazeres, considerado um antigo batalhador das causas sociais desde a primeira década do 
século XX, tinha em sua história, perseguição e prisões por ajudar socialistas russos, durante uma 
campanha financeira encabeçada pelos jornais Terra Livre e Novo Rumo, que ele se encarregava de 
distribuir em Pernambuco. Em 1924, abandonou o anarco-sindicalismo, quando o grupo do Nordeste 
negou-se a dar apoio à Coluna Prestes. Anos mais tarde reaparece lutando nas barricadas do Largo da 
Paz, em Recife, em prol do levante comunista de 1935. A partir de 1945, passa a atuar decisivamente na 
mobilização dos trabalhadores rurais através da criação de várias Ligas (MORAIS, 2002). 
36 Os foreiros eram camponeses que pagavam ao fazendeiro renda da terra em forma de aluguel anual 
(fórum). Essa figura surgiu no Nordeste, no contexto da crise da cana que levava os senhores de 
engenho a arrendar suas terras a foreiros, tornando-se absenteístas, vivendo nas cidades. Quando, 
porém, durante o período da guerra de 1939 a 1945, os preços do açúcar se elevaram, passaram a 
expulsar os seus foreiros (MARTINS, 1995).   
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da Galiléia e denunciar a contínua repressão policial e violência praticadas por 

jagunços, José Prazeres e Paulo Travassos37 conseguem em Recife, 

 

[...] que se formasse um grupo de personalidades para respaldar a 
Sociedade Agrícola de Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco e de 
suas delegacias às quais nesses tempos os latifundiários apelidaram de 
Ligas Camponesas, vindo com isso a confundi-las com a Liga de 
Iputinga e com outras ligas camponesas comunistas, já desaparecidas 
(MORAIS, 2002, p. 20). 

 

Nesse contexto se dá também, por iniciativa do PCB a criação da União dos 

Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil - ULTAB38, com o objetivo de organizar 

os trabalhadores rurais em âmbito nacional. Apesar das relações próximas com as 

Ligas, estas não eram filiadas àquela entidade que  

 

parecia ser uma organização imposta de cima para baixo. [...] sua tática 
residia na acumulação de forças, através de um trabalho de apoio a 
reivindicações e a interesses econômicos dos trabalhadores agrícolas 
(assalariados e a camponeses). As ligas, ao contrário, atuavam no 
sentido de despertar a consciência política entre os camponeses, para 
que no momento histórico pudessem decidir sobre seu destino (ibid, p. 
38, 39). 

 

Desse modo, a difusão dessas organizações pelo Nordeste se deu, principalmente 

entre foreiros de antigos engenhos que começavam a ser retomados por seus 

proprietários absenteístas, devido à valorização do açúcar e à expansão dos canaviais, 

e por conseguinte, a expulsão daqueles foreiros. A reação ao crescente aumento da 

exploração e à iminente expropriação vai se dar sob a orientação do advogado e 

deputado Francisco Julião do Partido Socialista Brasileiro. Este, articula, junto com 
                                                           
37 Segundo Morais (2002), Paulo Travassos é uma mistura de camponês e operário rural do Espírito 
Santo, onde militava no Partido Comunista. Perseguido pela polícia, em 1945 viajou para Pernambuco e 
recomeçou sua atividade de organização rural (Nota nº 3, p. 65). 
38 A sua principal área de influência era São Paulo e Goiás, onde existiam dois dos mais conhecidos 
líderes camponeses: Jofre Correia Neto e José Porfírio, respectivamente. A ULTAB alcançou um grande 
crescimento em todo o país, à exceção de Pernambuco, estado onde as Ligas eram mais fortes e no Rio 
Grande do Sul, onde o MASTER – Movimento de Agricultores Sem Terra. Essa organização foi criada 
pelo então governador Leonel Brizola para impedir que, no Rio Grande do Sul, os trabalhadores rurais se 
filiassem a ULTAB ou às Ligas (MORAIS, 2002) 
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outros parlamentares a formação do Conselho Regional das Ligas39, da qual Julião é 

proclamado presidente de honra.  

 

A partir de então, a expansão das Ligas se deu paralelamente à crescente 

complexidade para a arregimentação dos seus membros e efetivação das lutas. O 

Conselho decide limitar a participação dos assalariados agrícolas e concentrar a 

organização, no setor exclusivamente camponês. Essa decisão se apoiava na visão de 

que este tinha uma capacidade de luta, em relação aos assalariados agrícolas, bem 

mais limitada, já que a sindicalização rural, como já salientamos, era praticamente 

proibida.  

 

Sem um teto para abrigar sua família, sem terra e sem instrumentos de 
trabalho para plantar, sem poupança de nenhuma espécie, o assalariado 
agrícola não dispunha de condições materiais para lutar judicialmente 
contra o patrão, pois os Tribunais do Trabalho estavam distantes, [...] e 
suas decisões demandavam alguns meses. Assim, vistos em seus 
míninos recursos econômicos, o assalariado agrícola era politicamente 
pouco importante, enquanto objeto de organização, naquela primeira 
fase (MORAIS, 2002, p. 24). 

 

Não obstante essas restrições, a expansão das Ligas se dava em todos os 

segmentos do campo, inclusive entre os assalariados. Isso se explica por que o 

movimento estava inserido em um contexto mais amplo, que ia além da situação 

específica dos foreiros de Pernambuco. Alcançava a situação de uma crise política 

regional, na qual ecoava a exigência da própria burguesia de superação do circulo 

vicioso da pobreza dessa região, que levou à criação da SUDENE, como será 

analisada no capítulo V. Os temas da fome e da reforma agrária começam a ganhar 

espaço com a eleição de Juscelino Kubitschek e João Goulart à presidência e vice-

presidência, respectivamente. Com o processo que culminou na desapropriação do 

                                                           
39 O Conselho Regional das Ligas era um instrumento necessário de consultas e, esporadicamente, de 
decisões em tudo quanto se relacionasse com os efeitos ou conseqüências do movimento camponês 
dentro da sociedade global. Uma vez institucionalizado, o Conselho passou a ter uma composição 
invariavelmente formada por militantes do Partido Comunista Brasileiro, do Partido Trabalhista e do 
Partido Socialista Brasileiro (MORAIS, 2002). 
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Engenho Galiléia em 1959, ocorre um estímulo e crescimento extraordinário desse 

movimento que tem seu prestígio consolidado em todo o Nordeste e em outras regiões 

do país40.  

A atuação das Ligas, sua trajetória e limites, assim como a história política do 

campesinato brasileiro, estão associados, de forma diferenciada, ao posicionamento de 

dois dos mais importantes personagens desse processo: o Partido Comunista e a Igreja 

Católica. José de S. Martins, aponta essa relação situando o “Manifesto de Agosto” 

daquele Partido, em 1º de agosto de 1950 e o Documento Pastoral lançado pela Igreja 

um mês após o manifesto, como dois momentos que simbolizam essa importância. 

No Manifesto de Agosto, o Partido Comunista definia sua linha radical de ação, 

frente ao problema agrário com a necessária confiscação das grandes propriedades 

fundiárias e a extinção das formas de exploração do trabalho caracterizadas pelos 

comunistas, como semifeudais. O Partido mirava uma revolução com a participação de 

uma ampla frente antiimperialista e antifeudal, a frente democrática de libertação 

nacional que incluía desde os camponeses e proletários até a burguesia nacional41. Os 

rumos dados a esse projeto, vão determinar o afastamento do PCB em relação as Ligas 

acrescida do componente da competição entre o sindicalismo rural e o movimento 

camponês. 

Nesse sentido, o Partido disputava com a Igreja a criação e, posteriormente, o 

reconhecimento oficial desses sindicatos.  Segundo Martins, 1995, “a Igreja entrou na 

questão agrária por uma porta extremamente reacionária representada pela carta 

pastoral42 – Conosco sem nós ou contra nós se fará a reforma rural – do bispo de 

Campanha, uma diocese de Minas Gerais. Esta tinha à frente D. Inocêncio Engelke  

                                                           
40 Além de Pernambuco, a maior expressão desse movimento foi na Paraíba que teve em Sapé, a maior 
Liga do país. Em 1962, o seu fundador e presidente João Pedro Teixeira foi assassinado.  
41 A análise de Caio Prado Junior, em Clássicos sobre a revolução brasileira, traz à tona as implicações 
de alianças estabelecidas pela esquerda brasileira particularmente do PCB “com quaisquer dispositivos 
partidários que aceitassem seu apoio e concurso em troca de migalha de pequenos favores políticos 
muito mais de natureza pessoal que outra coisa qualquer e assim se procedia mesmo à custa de 
concessões e abdicações de ordem ideológica. A instância máxima disso, depois de muitas outras 
anteriores de menor envergadura, foi sem dúvida o apoio e colaboração emprestados, nas eleições 
presidenciais de 1955, ao candidato do dispositivo PSD-PTB, o sr. Juscelino Kubitschek. Data aliás 
dessa aliança espúria a trajetória política da esquerda brasileira, e dos comunistas em particular, que iria 
terminar com o desastre de 1º de abril” (P. JUNIOR, 2002, p. 48).  
42 Essa carta resultou de um Encontro de 60 páracos, 250 fazendeiros e 270 professoras rurais e nenhum 
trabalhador ou camponês. O estado de Minas Gerais, tradicionalmente latifundista e politicamente 
conservador, se constituía em um dos grandes redutos políticos das oligarquias rurais. 
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que em setembro de 1950, imediatamente após o Manifesto Comunista de Agosto 

daquele ano, que anunciava uma reforma agrária radical, organizou um grande 

Encontro para discutir os rumos do problema no campo e a ação dos comunistas. 

É importante considerar que o oeste e o sul de Minas Gerais eram marcados por 

um agudização das lutas entre posseiros provenientes do Nordeste e os fazendeiros 

que chegavam depois desses, impulsionados pela construção da estrada Rio-Bahia, em 

1941. O alvo do documento era sobretudo, a influência do PCB que já tinha uma 

atuação significativa nesse estado, e alguns setores da imprensa para o que a carta 

alertava: “O jornal, o cinema e o rádio estão informando no mesmo dia e por vezes na 

mesma hora o que se passa no país e no mundo. [...] Nada mais explicável que a 

receptividade para as idéias revolucionárias” (ENGELKE, 1951, p. 3, apud Tavares, 

1997, p. 23). 

No livro, O poder do atraso, Martins chama a atenção para o significado daquela 

carta, ao expor,  

 

sem procurar disfarçar o contexto ideológico, idéias e preocupações que 
se manterão no centro das inquietações da Igreja nas décadas 
seguintes, como estas: “os dias confusos em que vivemos”, o êxodo 
rural e o despovoamento do campo, os efeitos desagregadores da vida 
na cidade, o perigo do comunismo e a agitação política no campo. A 
ação da Igreja ganhava sentido numa proclamação emblemática: 
‘Antecipai-vos à revolução’ (MARTINS, 1999, p. 100, 101).  

 

Era evidente que as organizações camponesas ameaçavam modificar o contexto 

das forças políticas nacionais, particularmente aquelas que construíram e sustentavam 

o pacto populista. A trajetória do movimento, até então inédito, vai repercutir fortemente 

no interior desse pacto. O estudo de Abdias V. de Carvalho (1984), sobre as cartas e 

pronunciamentos do episcopado brasileiro, entre 1945 e 1964, evidencia que na 

perspectiva daquele pacto, que presumia o enquadramento de qualquer movimento 

social de esquerda dentro das regras estabelecidas, a Igreja Católica não é isenta. Ela 

assume a luta para conquistar espaço político e ideológico e/ou para impedir a 

influência crescente dos comunistas. O apelo contido na carta pastoral de D. Inocêncio 
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“ecoará por toda Igreja Católica [...] Não cometamos a loucura de perder, também, o 

operariado rural” (CARVALHO, 1984, p.79).  

O problema levantado pela Igreja se constituía basicamente na possibilidade de 

que ocorresse aos camponeses o que já tinha acontecido com os operários urbanos. 

Era necessário evitar o êxodo rural que tornava os camponeses susceptíveis à 

influência dos comunistas. A reforma aparecia como viável para fixar o homem à terra e 

para “criar uma classe de camponeses que servisse como barreira de contensão da 

maré vermelha” (ibid, 1995, p. 88). 

Na década de 1950, sobretudo no contexto da realidade do Nordeste onde o 

Partido Comunista ocupava um espaço cada vez maior no meio rural e as Ligas 

ganhavam a adesão à sua bandeira de uma reforma agrária radical, a Igreja vai tomar 

para si, o desafio de estabelecer uma nova ordem para o campo. “Rapidamente, a 

Igreja, de um lado, e as Ligas e os comunistas, de outro, entraram numa disputa 

ideológica, no esforço de sensibilização, mobilização e organização dos trabalhadores 

rurais” (MARTINS, 1999, p. 102). 

Naquele período, a “antecipação” proclamada pela Igreja deveria se traduzir em 

um programa mínimo de ação social a partir de sua avaliação de que era inadiável 

humanizar a vida do homem do campo,  

 

através [...] de uma séria reforma social agrária que deveria incluir a 
difusão do ensino escolar adaptado às necessidades do homem do 
campo, o ensino técnico agrícola a assistência médica hospitalar, 
seguridade social e o acesso a propriedade da terra para o cultivo. E 
desproletarizar o operário dos campos deve ser a palavra de ordem 
desta nova cruzada (CNBB, 1976, apud CARVALHO, 1984, p. 80).  

 

Outras cartas documentos/pastorais foram elaboradas nessa década resultantes 

de vários encontros promovidos, principalmente, por dioceses do Nordeste. Em 1951, 

os bispos do Rio Grande do Norte promovem a I Semana Rural, onde se deu a criação 

da Pastoral sobre o problema rural, um reforço ao trabalho já desenvolvido pelo Serviço 

de Assistência Rural – SAR, liderado pelo padre Eugênio Sales, tendo como princípio 

as recomendações da carta de D. Inocêncio.  
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Nessa cruzada, a declaração dos arcebispos e bispos do Vale de São Francisco e 

das circunscrições eclesiásticas situadas no raio de ação da Hidroelétrica de Paulo 

Afonso, saída do encontro realizado em Aracaju/SE (1952), é marcadamente, uma 

tomada de posição visando influenciar a Comissão Nacional de Política Agrária. 

Segundo Carvalho, naquela declaração, aparece pela primeira vez, a necessidade de 

um levantamento estatístico das terras, sobretudo, quando se desconhecia com 

precisão qual era a verdadeira situação. É o primeiro documento a se referir à questão 

da desapropriação e que sugere algo a ser incorporado por vários organismos 

governamentais: propor aos grandes proprietários a troca de terras por tecnologia. O 

tema da reforma agrária é tratado em todos eles, ao longo dessa década, observando 

que “ela deve respeitar e consagrar a propriedade individual como elemento básico e 

ser promovida de forma gradual e pacifica”, ratificando a defesa da grande propriedade 

rural. 

Tido como um dos marcos da atuação da Igreja nessa década, o I Encontro dos 

bispos do Nordeste realizado em Campina Grande, em maio de 1956 foi decisivo na 

Operação Nordeste43, [...] embrião da SUDENE, [...] tiveram no primeiro encontro dos 

bispos do nordeste, um dos seus pilares” (CARVALHO, 1984, p. 90). O 

reconhecimento, por parte dos bispos dessa região, em 1956 e depois em 1959 em 

Natal, da gravidade que representava a má distribuição da propriedade da terra, foi 

colocado no plano de encaminhamentos legais que pressionassem o Congresso 

Nacional para a aprovação de leis que tratassem do acesso a terra e das relações de 

trabalho no campo. A referência dessas considerações repousavam, em última análise, 

no “temor do perigo da agitação e da revolução no campo, identificando-as, sempre, 

com o comunismo”. 

O segundo Encontro dos bispos do Nordeste vai se dar no momento em que a 

tensão social já alcançava muitas capitais. O êxodo rural, que já era intenso por conta 

do processo de modernização do campo é agravado pela estiagem ocorrida no período; 

a crescente miséria que se agravava no campo e nas cidades, contrastava com o clima 

                                                           
43 A Operação ou Movimento Nordeste refere-se a um conjunto do comportamento político que 
configurou a aliança regional entre as classes subalternas, setores médio e certas frações da classe 
dominante. O elemento totalizador deste movimento é o discurso sobre o Nordeste explorado e a 
proposta de um projeto de industrialização com transformações na estrutura agrária (Carvalho , 1984). 
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de otimismo da política desenvolvimentista do governo JK. O encontro assumiu 

importância no contexto político e econômico do país porque trazia a discussão do 

soerguimento da região em consonância com a Operação Nordeste. A presença e o 

pronunciamento do presidente da república no evento são interpretados pela imprensa 

nacional como propício ao estreitamento das relações entre a Igreja e o Estado, tendo 

em vista a convergência de interesses visando o desenvolvimento da região 

(TAVARES, 1997).  

Destarte, os documentos oficiais que marcam a preocupação da Igreja nos anos 

de 1950 e início dos 1960 evidenciam que para essa instituição, as idéias e os 

movimentos que buscam compreender a realidade do campo por parâmetros que não 

os da cultura dominante são considerados como estranhos, que vão de encontro à 

costumeira perspectiva dualista e polarizadora que dissocia o campo da forma como 

está estruturada a sociedade, e coloca a cidade em oposição ao campo. Esse deve ser 

resguardado das transformações e negatividade acarretadas pela urbanização. Nessa 

concepção 

 

[...] ao condenar o estado de miséria e de atraso existente no campo, 
não faz uma relação com a estrutura fundiária e nem com o modelo 
econômico do país. A realização de semanas ruralistas, congregando, 
ao mesmo tempo, fazendeiros, moradores, assalariados, parceiros para 
encontrar soluções comuns, é uma demonstração política de negação 
da luta de classes (CARVALHO 1984, p. 101). 

 

É nessa perspectiva que a Igreja busca um novo agir, ao assumir a bandeira da 

reforma agrária e da organização do homem do campo em sindicatos rurais, sobretudo 

no Nordeste, onde o acirramento dos conflitos assumia proporções compatíveis com a 

miséria gerada pelo modelo de desenvolvimento.  
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3.2.1 - Sindicalização rural – (des)caminhos da org anização camponesa 

 

Em alguns estados, esse desafio teve uma afluência relativamente fácil, como no 

caso do Rio Grande do Norte, onde já existia o trabalho desenvolvido pelo Serviço de 

Assistência Rural44 que atuava em programas nas áreas de educação e de saúde. A 

idéia de uma reforma agrária suave apoiada na ação que os sindicatos desenvolviam 

junto aos trabalhadores alcançava certa receptividade no Rio Grande do Norte e atraía 

muitos padres a conhecer aquela experiência. 

Ao contrário, em Pernambuco onde a situação de miséria era bem mais grave do 

que em Rio Grande do Norte, Joseph A. Page afirma que  

 

a Igreja observava alarmada, as atividades de Julião e de suas Ligas45. 
Os clérigos tradicionalistas se contentavam em manter a identificação da 
Igreja com os donos de terra e denunciar a difusão do “Comunismo” no 
interior. Mas, os elementos progressistas, especialmente entre os 
padres jovens influenciados pelas encíclicas do papa João XXIII, 
reconheciam que uma abordagem mais positiva seria necessária. [...] 
Em 25 de julho de 1961, [...] 25 padres pernambucanos se reuniram 
para discutir a crescente agitação política no campo e decidiram que a 
forma mais efetiva de enfrentar o problema seria organizar sindicatos 
rurais (PAGE, 2002, p. 103). 

 

Nos mesmos moldes do serviço de Assistência Rural do Rio Grande do Norte, foi 

criado o SORPE – Serviço de Orientação Rural de Pernambuco, que tinha como 

principais articuladores o padre Paulo Crespo e o padre Antonio de Melo. O SORPE  

                                                           
44 Este Serviço criado por D. Eugênio Sales, então bispo no Rio Grande no Norte, era considerado 
pioneiro e exemplo que passou a ser seguido por várias dioceses do Nordeste.  
45 Entre os fatores que exerceram influência no conteúdo político e no crescimento das Ligas 
Camponesas estão a Revolução Cubana e o Movimento Camponês na Venezuela. Em abril de 1960, os 
dirigentes das Ligas, Francisco Julião e Clodomir Morais acompanharam o candidato à Presidência da 
República Jânio Quadros, em viagem a Havana e a Caracas, de onde voltaram entusiasmados com a 
reforma agrária cubana e com o movimento camponês que se realizara na Venezuela com mais de mil 
sindicatos agrícolas e umas trezentas ligas camponesas. A invasão da baía dos Porcos em abril de 1961, 
fez as Ligas abrirem mão do projeto de uma organização a médio prazo – cinco a dez anos – para 
preparar as bases da chamada Aliança Operário-Camponesa, tida como imprescindível para a futura 
revolução brasileira, passando a preparar focos de resistência guerrilheira. Esse fator vai contribuir 
fortemente para a debilitação do movimento. Contra as guerrilhas pronunciaram-se abertamente o 
Partido Comunista e as Forças Armadas do país. Contra as ligas, existiam também os grupos 
esquerdistas que logo passaram a disputar a direção da luta armada (MORAIS, 2002, p. 35, 36).  
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se destinava a encontrar líderes camponeses e treiná-los no 
sindicalismo cristão. [...] os novos sindicatos procurariam uma solução 
harmoniosa para as diferenças existentes entre os camponeses e os 
donos de terra e entre os trabalhadores do açúcar e os usineiros, como 
uma alternativa preferível ao conflito de classes. Eles também 
encorajariam, como meio de melhorar a situação do camponês, a 
formação de cooperativas (PAGE, 2002, p. 104). 

 

Esse Serviço logo atraiu o interesse da CIA – Agência Central de Informações 

Americana, que encontrou motivações para dispensar recursos para o SORPE, que era 

visto como importante para os interesses da segurança dos EUA, porque a organização 

e a administração das cooperativas desviariam os líderes camponeses das lutas 

políticas no interior pernambucano, onde eles poderiam ter sido envolvidos nos 

esforços para obter modificações radicais no status quo. Dessa forma, a estratégia da 

CIA de financiar o SORPE e de estabelecer cooperativas agrícolas foi uma ação 

concebida e executada para ajudar a reduzir o potencial revolucionário do movimento 

trabalhista rural em Pernambuco.  

Segundo Virgínia Tavares (1997), existiu no primeiro momento de arregimentação 

das Ligas o apoio e a adesão de alguns bispos e padres que sentiram-se atraídos pelas 

ações empreendidas pelo movimento.  

O arcebispo de Teresina (PI). D. Avelar foi apontado em 1961, juntamente com o 

padre Francisco Carvalho, como membros da Igreja que apoiavam as Ligas naquele 

estado. Outro exemplo foi o padre Alípio, sacerdote exilado português, naturalizado 

brasileiro, que se tornou líder camponês, no Maranhão, dando cobertura política às 

ULTAB municipais e às Ligas Camponesas naquele estado. Em 1962, desligou-se da 

ULTAB e passou a militar nas Ligas Camponesas (MORAIS, 2002).  

Reconheciam em seus objetivos de eliminar a exploração que estavam 

submetidos os camponeses e de lutar pela reforma agrária, motivos suficientes para 

este apoio. Assim, “O envolvimento da Igreja com as Ligas, deu-se desde o princípio da 

arregimentação dos camponeses, em Pernambuco sem que se possa localizar a data 

exata das primeiras aproximações” (TAVARES, 1997, p. 47). A autora cita trechos da 

entrevista feita com Francisco Julião pelo jornal o Estado de São Paulo, em 1959, 
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quando divulgou a luta dos Galileus.  “[...] O líder político referiu-se ao envolvimento da 

Igreja com as ligas desde os seus anos iniciais. Citou, na oportunidade, a opinião do 

bispo dom Severino Mariano de Aguiar, sobre as ligas um movimento sério e de 

profundidade” (ibid, p. 48).   No caso deste bispo, não demorou para que se tornasse 

um grande crítico do movimento.  

Esse envolvimento foi confirmado pelo padre Melo em 1988, período em que já 

residia na cidade de Aracaju/SE.  

 

Julião fazia parte da minha paróquia e o seu trabalho nas Ligas era 
extraordinário. Eu, não só simpatizava com o movimento na cidade do 
Cabo (PE), que estava na efervescência no início da década de 1960, 
como trabalhava com ele. Tanto é, que fui eleito presidente de honra das 
Ligas Camponesas. Quando as Ligas começaram a ganhar força e 
expressão jamais imaginadas e Julião declarou-se comunista, fiquei em 
situação muito delicada. Também me lembro do padre Manuel Monteiro 
que também apoiava muito. Teve notícia até no exterior que ele era o 
novo líder das Ligas. Mas depois de 1961 tudo mudou (entrevista, 
Aju/Set 1998. apud SANTOS, Marleide, 1999). 

 

O fato de alguns poucos membros da Igreja terem esboçado apoio àquela 

organização, também reforçou a articulação do episcopado para traçar estratégias 

visando barrar o avanço do movimento e eliminar as possíveis adesões. Os padres que 

já tinham certa presença junto aos trabalhadores rurais transformaram-se nos mais 

fervorosos opositores das Ligas. Continuando as suas considerações sobre aquele 

período, o padre Melo enfatizou:  

 

fui posto na parede. Deveria escolher: ou as Ligas ou a Igreja. 
Argumentei com o meu superior que estava com as Ligas porque elas 
estavam com os trabalhadores. Foi aí que a hierarquia encontrou a 
saída: promover a sindicalização rural e lutar pelo seu reconhecimento 
(ibid.).  
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É mister considerar que os acontecimentos no final de 1961 vão motivar ainda 

mais o empenho da Igreja. Após o I Congresso Nacional dos Camponeses46, preparado 

pela ULTAB, em novembro de 1961, as Ligas já haviam se expandido por 13 dos 22 

estados brasileiros e de forma mais ampliada, a ULTAB chegava a centenas de 

municípios. Para Bernadete W. Aued que analisa os caminhos da cisão dos 

camponeses naquele período, após o Congresso,  

 

[...] a consigna da reforma agrária, transformada em palavra de ordem 
de efeito explosivo, encontrou um campo objetiva e subjetivamente 
propício para uma grande mobilização social. [...] Em lugar das 
modernas teses de arrendamento rural e extensão da política salarial ao 
campo, o grupo de “julianistas” contagiou todos os delegados com a 
bandeira da “reforma agrária” na lei ou na marra” (2002, p. 78). 

 

De acordo com esta autora, nesse congresso se dava a cisão entre o PCB e as 

Ligas. Após este evento, considerado um marco histórico na luta pela Reforma Agrária, 

foram registradas iniciativas de grande repercussão dos setores camponeses 

organizados. Com a organização da ULTAB, ocorreram o levante armado dos 

camponeses de Jales (SP), a guerrilha camponesa do Prado (BA), confronto armado 

entre os camponeses do município de Pato Branco e a polícia (PR), revolta de 

camponeses armados de Tocantinópolis (GO), choques armados entre policiais e 

camponeses na região de Sapé (PB), estes, com a participação também da Ligas. Com 

a marca deste movimento, ganharam também importância a Grande Marcha dos 

Camponeses em Brasília (Ligas de Formosa e Tabatinga), levante camponês estudantil 

em Jussara e Iporá (GO), choques armados entre policiais e camponeses em Buíque 

(PE), (MORAIS, 2002). Esses e outros acontecimentos desse nível, vão influenciar 

decisivamente na estratégia da sindicalização rural por parte da Igreja47. 

                                                           
46 Esse Congresso foi iniciado com uma missa inaugural na Catedral de Belo Horizonte e já ali começou o 
“vivas” à reforma agrária. A maioria dos delegados era da ULTAB, controlado pelo PCB. Entretanto, os 
delegados das Ligas conseguiram transformar este Congresso numa pregação em defesa da Reforma 
Agrária (Morais, 2002). 
47 Por razões diferentes a ULTAB também vai se lançar nesse trabalho, reforçado em 1963 com a 
decisão do próprio Governo, que passa a ver a necessidade de estender ao trabalhador rural a tutela que 
já exercia sobre o movimento dos trabalhadores das cidades. Goulart reconhecia que a chave do controle 
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Manuel C. de Andrade, ratifica a motivação da presença da Igreja no campo 

naquele período, em que se dava uma nítida confrontação dessa instituição com  as 

Ligas Camponesas e os comunistas.   

 

Temerosa da penetração das Ligas [...] e dos comunistas na 
organização camponesa, a Igreja Católica passou a preocupar-se 
também com o problema agrário, organizando sindicatos cristãos – 
sindicatos que levantavam as principais reivindicações dos 
trabalhadores [...] tendo conseguido, a partir de 1961, facilidades para o 
reconhecimento destes junto ao Ministério do Trabalho [...] (ANDRADE, 
M., 1989, p. 30). 

 

Enquanto a organização de sindicatos rurais pela Igreja se destacou no Nordeste, 

no Sul do país, as Frentes Agrárias se constituíram em um dos canais mais 

contundentes de combate às Ligas. O lançamento de uma dessas Frentes, em agosto 

de 1961, por ocasião de uma festa religiosa de Maringá (PR) – a festa da lavoura – 

ocorreu simultaneamente à realização do II Congresso de Trabalhadores Rurais 

Paranaenses, também em Maringá, sob a coordenação das Ligas Camponesas. Na 

ocasião, vários bispos da região organizadores da Frente Agrária Paranaense, 

manifestaram repúdio a quem “prestigiava os congressos comunistas”, evidenciando 

total aversão à figura de Francisco Julião. O então bispo de Londrina, D. Geraldo 

Fernandes, “aproveitando a oportunidade de combater as Ligas, [...] apontou a 

inspiração ‘vermelha’ do movimento como uma insinuação sobre a influência comunista 

naquela organização48” (TAVARES, 1997, p. 65). 

É nessa perspectiva que a partir de janeiro de 1961, vai se dar a criação das 

equipes de sindicalização rural das dioceses de Sergipe, Maranhão e Bahia, sob 

orientação do Movimento de Educação de Base – MEB e da Paraíba, sob a orientação 

dos Círculos Operários. Em Sergipe, onde existiam oficialmente quatro Ligas 
                                                                                                                                                                                            
dos trabalhadores rurais estava nas estruturas sindicais que vinham tomando forma no interior (PAGE 
2002). 
48 As agressões suscitaram reação dos participantes do Congresso que enviaram um telegrama contendo 
o manifesto de protesto ao Presidente da Republica e, ao mesmo tempo, ao Papa João XXIII. Nesses 
telegramas, os congressistas expressaram sua surpresa e indignação diante da atitude dos bispos, por 
condenarem a realização do II Congresso dos Trabalhadores Rurais Paranaense em praça pública. Essa 
atitude dos bispos, segundo os telegramas, haviam desencadeado violência entre os ouvintes, levando a 
acontecimentos conflituosos entre os congressistas (TAVARES, 1997). 
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Camponesas, essa campanha foi desencadeada por D. José Vicente Távora49, 

arcebispo de Aracaju de 1957 a 1970. Segundo vários depoimentos, ao assumir essa 

arquidiocese, teriam chamado a sua atenção a situação de miséria e exploração da 

maior parte da população rural, principalmente aquela do Vale do Cotinguiba, área de 

domínio da atividade canavieira, os alarmantes índices de analfabetismo do estado, em 

torno de 70% e o crescente êxodo rural.  

No contexto das orientações suscitadas pelas cartas pastorais que nortearam o 

trabalho da Igreja, são desenvolvidas ações de caráter assistencialista aos expulsos do 

campo, a organização de encontros de lideranças rurais que geralmente contavam com 

a sua presença, ocasiões em que ministrou cursos e palestras abordando 

principalmente temas como sindicalismo e questão agrária. 

Segundo Marta V. Cruz (1992), “para atingir seus objetivos de promoção humana 

e de justiça social, D. Távora procurou, inicialmente, desenvolver um trabalho de 

alfabetização de adultos, através das escolas radiofônicas, monitorizadas por uma 

emissora de rádio católica” (Cruz, 1992, p. 113). A experiência do MEB, iniciada no Rio 

Grande do Norte, teve sua aprovação em 1959, pelo presidente da república durante o 

II Encontro dos bispos realizado em Natal. 

Na análise de Vanilda Paiva (1987), a proposta inicial desse movimento foi o de 

oferecer a população rural oportunidade de alfabetização em um contexto mais amplo 

de educação de base, para ajudar na promoção do homem e em sua preparação para 

as reformas básicas indispensáveis, a exemplo da reforma agrária. Pretendia-se 

desenvolver espiritualmente o povo, como também ajudá-lo a se precaver de ideologias 

incompatíveis com o “espírito cristão de nacionalidade”. Entretanto, ocorreu uma 

supressão de parte desse objetivo na elaboração do Regimento Interno do Movimento. 

Este deveria oferecer uma educação de base que tornasse  o camponês consciente 

dos seus valores, favorecendo um estilo de vida que conduzisse sua existência “nas 

esferas pessoal, familiar e social; e uma mística de vida que atuasse como uma força 

                                                           
49 Antes de sua nomeação para a arquidiocese de Aracaju, ocupou os cargos de diretor da Ação Social 
da arquidiocese do Rio de Janeiro, da Fundação Leão XIII e de assistente nacional da Juventude 
Operária Católica – JOC. 

                                              92



 

  

interior que assegurasse dinamismo e entusiasmo no cumprimento dos seus deveres e 

no exercício dos seus direitos” (PAIVA, 1987, p. 241). 

 O trabalho de M. Adailza Menezes, aponta que o MEB em Sergipe, foi 

desenvolvido basicamente sobre quatro pilares:  

 

[...] as escolas radiofônicas, os trabalhos de organização das 
comunidades de base. [...] a sindicalização rural e as caravanas culturais 
que se constituíam num grupo de universitários que se envolviam, 
viajavam e faziam animação [...]. É incontestável que obtiveram maior 
destaque a alfabetização e a sindicalização rural (MENÊZES, 1992, p. 
17). 

 

A pesquisa de Marta Cruz (1992) sobre a Igreja Católica e o sindicalismo no 

campo, ressalta que para a formação das lideranças que iriam atuar diretamente na 

sindicalização, eram realizados treinamentos, priorizando temas voltados para a 

legislação trabalhista, ideologia política, cooperativismo, desapropriação, reforma 

agrária, desenvolvimento de comunidade, importância do sindicalismo na vida do 

trabalhador etc. Essa capacitação incluía também viagens para encontros e intercâmbio 

com sindicatos de outros estados, no sentido de trocarem experiências. Em 1962 são 

criados os primeiros sindicatos rurais de Sergipe: os STRs de Aquidabã, Nossa 

Senhora da Glória, Japaratuba e do Simão Dias, localizados estrategicamente em  

pontos diferenciados no sentido de influenciar e atrair trabalhadores das diversas 

regiões do estado.  

Após o reconhecimento dos sindicatos pelo Ministério do Trabalho, é criada a 

Federação dos Trabalhadores Rurais de Sergipe – FETASE. “A prática sindical 

desenvolvida por estes sindicatos centralizava-se inicialmente nos setores assistencial, 

jurídico e educacional” (ibid, p. 114). Nesses três aspectos estavam implícitos a 

perspectiva de amenização da carência socioeconômica, as difíceis condições de 

trabalho e os elevados índices de analfabetismo.  

A intensificação da mobilização em torno dos sindicatos rurais era marcada pela 

realização de seminários de estudos, assembléias, concentração de trabalhadores, 

tendo sempre a assessoria do MEB. Para Menêzes, “um dos pontos que mais atraía era 
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a argumentação da reforma agrária, a possibilidade que os trabalhadores tinham de 

acesso à terra através da sua organização dentro do sindicato (MENÊZES, 1992, p. 

22).  

A partir de 1962, o MEB já com uma atuação que alcançava grande parte do 

Nordeste, afirma-se como um movimento engajado com o povo num trabalho de 

mudança social, passando por profundas transformações em sua metodologia. Citando 

trechos de alguns documentos do MEB, Paiva afirma que este movimento  

 

aceitando a premissa de que “a luta entre classes existe no Brasil como 
existe em toda sociedade onde os desequilíbrios sociais causam 
conflitos entre os interesses dos diversos grupos”, o MEB definia sua 
posição nessa luta colocando-se na defesa das classes menos 
favorecidas. Recusavam-se ao papel de “mais um paliativo para um 
trabalho de amaciamento do povo, em face da injusta situação sócio-
econômica do nosso país” pois considerava que, do ponto de vista 
cristão, “salvar homens, no Brasil, implicava em que se lhes dêem 
condições de serem Homens” (1987, p. 241).  

 

Em abril de 1963 foi apresentada a Emenda Constitucional nº 1, sobre a 

desapropriação por interesse social. Após quinze dias, a CNBB reconhece a 

desapropriação como legítima forma de estabelecer o cumprimento social da 

propriedade rural. É mister situar nesse contexto, a realização do Concílio Vaticano II 

(1962-1965), quando reconhece que a Igreja em seu discurso e em sua prática tinham 

sido até então, preferencialmente voltados para os setores dominantes da sociedade. 

Colocava em questão a concepção dos grupos conservadores abrindo o debate sobre 

os vários caminhos e as novas práticas a serem seguidas.  

Segundo Zilda M. Grícoli Iokoi (1996), esse Concílio estimulou a Igreja a um novo 

olhar e a um novo relacionamento social que pudesse valorizar a ciência, a cultura e as 

experiências concretas dos homens, nas suas relações sociais. Entretanto, não houve 

uma posição uníssona no interior da instituição. O clero, sobretudo do Nordeste 

assumia posições diferenciadas, passando a receber uma cobertura sem precedentes 

da imprensa nacional, que chamava a atenção da sociedade para a gravidade da 

situação dessa região. Em Pernambuco, eram realçadas as ações lideradas pelos 
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padres Crespo, Melo e Monteiro de Jaboatão do Cabo e de Vitória de santo Antão, 

respectivamente. 

Tavares (1997), referindo-se à cobertura jornalística no período entre 1962-1963, 

resgata trechos de reportagens que ratificam a importância que a Imprensa dava em 

combater um processo revolucionário  

 

o tema da Reforma Agrária foi o primeiro a ser ressaltado pelo O Estado, 
destacando a opinião do padre Melo de que “demorar mais o início da 
reforma seria arriscar a irrupção de um movimento revolucionário”. [...] o 
jornal, no intuito talvez de chamar a atenção do leitor teceu um enfático 
comentário para o perigo iminente das Ligas Camponesas para a 
deflagração “de um processo revolucionário no Brasil”. Justificou-se 
desse modo a ação desse setor do clero. Esses sacerdotes, alertados 
por esse perigo, tomaram medidas radicais que foram até mesmo 
condenadas por alguns setores mais conservadores dos proprietários. A 
própria Igreja, segundo aquele periódico opinou sobre a atitude do clero, 
tachando-o de extremista [...] (1997, p. 59,61). 

 

Essas considerações do jornal dizem respeito à alguns episódios que 

popularizaram ainda mais as ações daqueles sacerdotes.  

 

O padre Melo seguia a tendência elogiada ao colocar-se “a frente dos 
trabalhadores injustiçados”, e chegou a ameaçar invadindo alguns 
engenhos, cujos proprietários se mostravam irredutíveis na concessão 
de condições mais humanas de trabalho (ibid, p. 63). 

 

A autora continua destacando o apoio do jornal O Estado aos sacerdotes, quando 

relata o episódio em Jaboatão, onde o padre Melo assumiu a defesa da divisão racional 

da grande propriedade canavieira. A mesma atitude foi assumida pelo padre Monteiro 

arregimentando trabalhadores e interpondo-se abertamente entre estes e os donos da 

terra, o que lhe valeu a transferência para Recife. O jornal lamenta a perseguição 

acusando setores conservadores da Igreja de inviabilizarem o trabalho dos sindicatos, 

enfatizando que desse modo, aquelas organizações não tinham condições de competir 
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com as Ligas Camponesas.  Apesar destes moços vigários conseguirem arrebatar 

líderes, antigos seguidores de Francisco Julião “não receberam o apoio da Igreja”50. 

Independente da posição da imprensa que via o clero dividido entre um grupo 

ultra-reacionário, liderado por D. Sigaud de Diamantina (MG) e por D. Castro Mayer, de 

Campos (RJ) e um grupo considerado de uma ala mais avançada, representada por D. 

Hélder Câmara (PE) – apoiado pelo Movimento Político Cristão Ação Popular (AP) era 

consenso a postura anticomunista, e o apoio à Aliança para o Progresso, apesar do 

setor mais progressista firmar uma posição de combater os privilégios da Igreja e dos 

membros da hierarquia (IOKOI, 1996). 

Nesse bojo, os trabalhos de sindicalização tomaram proporções extraordinárias 

ocupando espaços e atraindo importantes lideranças engajadas nas Ligas, que por seu 

lado não acompanhavam o ímpeto da estratégia, a exemplo do PCB.  

 

Quando D. Eugênio Sales, arcebispo de Natal e Luiz Maranhão Filho do 
comitê central do Partido Comunista Brasileiro, convocaram uma reunião 
com a ULTAB, AP, PTB etc, num importante conclave para tratar da 
formação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
(CONTAG), as Ligas, de antemão, já estavam definitivamente excluídas 
dessa Central Única institucionalizada dos trabalhadores agrícolas. [...] a 
CONTAG nasceu em dezembro de 1963, numericamente grande. Em 
poucos meses de funcionamento, reunia um milhão de trabalhadores 
rurais, dos quais expressiva maioria era formada pelos associados da 
ULTAB (MORAIS, 2002, p. 50,51). 

 

Esse avanço era favorecido pela recém-criada lei do Estatuto do Trabalhador 

Rural que formalizava os direitos e responsabilidades dos sindicatos rurais que em 

Pernambuco trouxe significativo impacto sobre os latifundiários, pela observância 

dispensada pelo governo de Miguel Arraes.  

                                                           
50 Virgínia Tavares comenta e transfere trechos de artigos que compuseram reportagem seriada, cujo  
título era SUDENE e a Revolução Nordestina. Esses trechos fizeram parte do artigo “O clero do Nordeste 
adota posição avançada contra as Ligas” (03 de maio de 1963), segundo Tavares, alguns fatores 
contribuíram para a grande imprensa dispensar atenção ao assunto: o crescente aumento de militantes 
das Ligas, após a eleição de Francisco Julião para deputado federal em 1962, e, principalmente, com a 
vitória de Miguel Arraes governador em 1963. Além desses fatos, ocorria também a identificação dos 
operários de Recife e de outros municípios industriais com aqueles camponeses. 
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À medida que os sindicatos rurais começaram a assumir uma nova 
importância na zona açucareira, tornou-se cada vez mais óbvio que os 
padres tinham se adiantado a todo mundo, visto que já vinham 
organizando sindicatos há muito tempo (PAGE, 2002, p. 109). 

 

Em Sergipe, o cenário também é marcado por uma grande expectativa na 

efetivação da reforma agrária. Nesse contexto é criada a Delegacia Estadual da 

Superintendência da Reforma Agrária – SUPRA – em outubro de 1963, órgão vinculado 

ao Ministério do Trabalho. Seus objetivos principais eram a criação de sindicatos rurais, 

planejamento e execução da reforma agrária, o que contribuiu, de certa forma para a 

ampliação do processo de sindicalização rural e tentativa de algumas experiências de 

reforma agrária em Sergipe. 

Em dezembro de 1963 ocorre a ocupação da Fazenda Bica por ferroviários e 

trabalhadores rurais. Esse imóvel, localizado no município de Itabaianinha, pertencia à 

Rede Ferroviária Federal Leste Brasileira, constituindo-se, segundo Ariosvaldo 

Figueiredo (1996) na primeira experiência de ocupação de terra registrada em Sergipe. 

Essa fazenda, encontrava-se abandonada quando alguns trabalhadores integrantes da 

Sociedade União dos Operários Ferroviários de Aracaju – SUOF - , procederam a 

ocupação da área, ao mesmo tempo em que articula camponeses sem terra para 

participarem da ação. Embora não tivesse ocorrido nenhuma violência, a ocupação foi 

considerada pelo DOPS e pela Sociedade dos Criadores, como um ato agressivo, 

“invasão articulada por subversivos e comunistas” sendo incluídos entre estes, 

membros da então SUPRA, em Sergipe (FIGUEIREDO, 1996). 

No inicio de 1964, realiza-se uma experiência de assentamentos rurais em Divina 

Pastora, município da zona canavieira do estado, na Fazenda Borges, também por 

iniciativa da SUPRA, juntamente com o STR daquele município que estava sendo 

organizado. O imóvel pertencia ao Ministério da Agricultura desde outubro de 1954, 

permanecendo sem utilização até janeiro de 1964, quando foi ocupada por algumas 

famílias de camponeses sem terra. O projeto de ocupação visava o loteamento e 

assistência técnica necessária aos ocupantes da fazenda. Essa experiência e a 

continuidade do trabalho de plantio foi assegurada pelo apoio de vários sindicatos rurais 

de outras categorias de trabalhadores representadas pela Associação dos Servidores 
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Públicos de Sergipe – (ASPES), União dos Operários Ferroviários (SUOF) e ainda, pela 

União dos Estudantes de Sergipe que participaram da manifestação realizada em 

Divina Pastora (24/04/1964), articulada pela própria delegacia da SUPRA 

(FIGUEIREDO, 1996). 

Pouco antes do golpe de 1964 é realizado o I Encontro de Trabalhadores Rurais 

do Baixo São Francisco com representantes de sindicatos rurais de Sergipe e Alagoas. 

Muitos dos militantes das Ligas tornaram-se lideranças nos novos sindicatos. Desse 

evento, sai um importante documento com graves denúncias das condições de trabalho 

e exigindo medidas urgentes. Esses fatos, aliados às notícias de greves de 

trabalhadores rurais e de desapropriação de terra em vários estados do país, 

contribuem para suscitar a reação dos latifundiários, externalizada em acusações e 

ameaças a líderes sindicais e a coordenadores do MEB (ibid). 

Em Pernambuco, o movimento camponês era submetido a disputas e desacordos 

em sua condução, o que refletia as várias concepções filosóficas e ideológicas da luta 

pela reforma agrária. 

Em maio de 1963, o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais promoveu um 

Simpósio sobre o problema agrário na zona açucareira de Pernambuco com a presença 

de Francisco Julião, o padre Melo, João Alfredo (líder camponês da Federação dos 

Sindicatos Rurais), um representante dos donos de engenho, vários professores, 

jornalistas e políticos. Nesse evento, emergiram basicamente três posições: em um 

extremo, aquela que não via necessidade alguma de reforma; em outro, a que 

estabelecia como prioridade mudanças radicais na estrutura política, econômica e 

social da região e, ainda, uma posição de centro que procurava benefícios tangíveis 

para os camponeses dentro do sistema vigente, em uma abordagem reformista que se 

apoiava na atração de recompensas imediatas, mas deixava intacta a estrutura do 

poder na região (PAGE, 2002). 

Os padres controlavam a única Federação dos Sindicatos Rurais do estado, 

apesar dos comunistas exercerem maior influência nas entidades da zona açucareira, 

que congregava um maior número de filiados e militantes. O desacordo também estava 

presente na própria Federação. O seu presidente, considerado católico de boa fé da ala 
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esquerda, “[...] favorecia a colaboração com os comunistas [...] O padre Crespo 

sustentava uma posição rigidamente anticomunista e lutava com sucesso contra toda 

tentativa de permitir aos comunistas qualquer influencia dentro da Federação” (ibid, p. 

121). 

É necessário observar que além dessas disputas existiam táticas que iam das 

mais violentas às brandas que foram se tornando mais comuns e graves ao espalhar o 

medo e a tensão, contribuindo também para o enfraquecimento e a desmobilização das 

Ligas. Aued, utiliza o exemplo de Sapé (PB), ao apontar essas táticas:  

 

- a intimidação, ameaças, espancamentos ao morador que fosse 
encontrado com a carteira de associado da Liga; expulsão do morador 
que se mostrasse reivindicativo; destruição de roçados de subsistência 
[...] antes que a colheita fosse totalmente efetuada; invasão de domicílio; 
destruição de moradias; 

- cooptação, oferecendo trabalho, sobretudo àquele que se 
apresentasse com características de liderança, num local distante, [...] 
sendo, quase sempre despedido em seguida;  

- prisão de lideranças, intimidação para que elas fossem ao Quartel de 
Polícia prestar esclarecimentos; criação de destacamento e Quartel de 
Policia nas sedes dos municípios cuja mobilização era mais intensa;  

- formação e utilização dos serviços de “polícia particular” – a 
capangagem – em quase todas as usinas e fazendas; assassinatos de 
líderes (2002, p. 72). 

 

Além dessas formas de violência, o acirramento das divergências e da luta pela 

hegemonia no controle das Ligas entre julianistas e PCB, também, contribuiu para a 

crise da organização. Cada vez mais se fazia necessário uma nova articulação que será 

tentada com a criação do Conselho Nacional das Ligas Camponesas do Brasil em 

outubro de 1963. segundo Aued, “[...] parece que se pretendia dar vida nova às Ligas, 

coordenar as ações de base e consolidar uma vanguarda revolucionária. [...] uma força 

política [...] suficientemente forte que viesse a se contrapor ao reformismo do PCB” 

(ibid, p. 91). 

 A proposta de Francisco Julião, que conclamava as forças revolucionárias não 

ressoa naquele contexto, no qual o ascenso do sindicalismo rural era inegável e a sua 
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liderança já se encontrava sob o ataque feroz de muitos setores. Imprimir uma estrutura 

orgânica ao movimento, com a criação da Organização Política (OP) que daria as 

condições para fazer das Ligas um Movimento Político com unidade ideológica, 

organização e disciplina partidárias, era o projeto para superar a crise que circundava 

as Ligas. 

Entretanto, o golpe militar impediu que esse projeto se desenvolvesse no ritmo 

previsto; em decorrência da “supressão dos organismos de massas das Ligas, a OP 

seguiu tropeçando em grandes obstáculos, que os impediram de sobreviver” [...] 

(MORAIS, 2002, p. 65). Desprovida de uma organização a nível nacional, além do fato 

de tentar transformar as Ligas em movimento de caráter insurrecional, antes de haver 

criado uma estrutura orgânica, tornaria o movimento vulnerabilíssimo às lutas internas e 

externas (ibid).  

 Nesse sentido, como já abordado alhures, havia teses defendidas pelo Serviço 

de Inteligência Norte-americano – CIA, de que as Ligas constituíam-se em sério risco à 

segurança nacional e poderiam deflagrar, a partir da reforma agrária, um processo 

revolucionário, a exemplo do ocorrido em Cuba.  

Reforçava essa tese, a posição da maior parte da hierarquia da Igreja que vai 

desempenhar um papel fundamental na criação do clima ideológico favorável à 

intervenção militar, coadunando-se com a campanha anticomunista sustentada pelas 

elites conservadoras contra a aliança de cristãos e marxistas que começava a ocorrer 

em entidades sindicais e estudantis. De acordo com Martins 

 

o Estado fortemente motivado a interferir na questão agrária e a evitar 
que as populações rurais e os trabalhadores rurais, camponeses e não-
camponeses, com a sua força política, com a pressão que estavam 
fazendo, acabassem levando a uma alteração no que se pode chamar 
com toda a propriedade, de pacto de classes que sustentava o Estado 
brasileiro (1984, p. 111). 

 

No decorrer de dez anos, milhares de camponeses brasileiros, principalmente do 

Nordeste externaram sua revolta e reacenderam esperanças a partir do engajamento 

na mais contundente organização camponesa do Brasil: as Ligas Camponesas. Com o 
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golpe, centenas de seus militantes e lideranças foram perseguidas, torturadas, presas e 

assassinadas.  

 

As Ligas foram assassinadas! Como organização social foram 
destruídas. Mas haviam semeado em terra fértil. E suas experiências e 
pregações ficaram adormecidas profundamente, mas, depois de muitos 
anos, rebrotaram. [...] vinte anos depois, rebrotaram em diversos outros 
movimentos sociais no campo brasileiro. Entre eles, no MST. Por isso, 
muito nos orgulhamos de sermos descendentes desse grande 
movimento camponês, as Ligas Camponesas (STÉDILE, 2002, p. 8). 

 

O golpe militar que inicia uma nova página da história do país teve entre os seus 

significados, o de impedir uma reforma social, particularmente àquela referente ao 

direito da propriedade, que reconhecesse o contra-senso representado pela Lei de 

Terras de 1850. O Estatuto da Terra, criado em 1964 como um instrumento que 

permitisse esvaziar as lutas no campo naquele período, vai representar no desenrolar 

da política agrícola e agrária implantada pelos militares, um instrumento para “[...] 

promover a modernização tecnológica das grandes propriedades, ignorando um 

conjunto de traços dessas mesmas propriedades que permitiam sua classificação como 

tal” (MEDEIROS, 1997, p. 86). Na prática, não poderia haver nenhuma reforma que 

viesse alterar o pacto político entre os grandes empresários urbanos e os proprietários 

de terra, que desde o fim da ditadura varguista, dava sustentação ao Estado brasileiro. 

Dessa forma, o avanço do capitalismo materializado nos projetos de 

desenvolvimento implantados pelos governos militares vai agravar ainda mais a miséria 

no campo, intensificar o êxodo rural e aumentar a concentração da renda e da terra. Ao 

mesmo tempo, ocorre o aumento da violência e da repressão no campo, no intento de 

bloquear e sufocar as formas de organização e representação social dos trabalhadores. 

Entretanto  

 

não há repressão que consiga controlar todo o tempo e todo o espaço. 
São diversos os caminhos possíveis de serem criados nas formas de 
resistência, no desenvolvimento da luta de classes. Assim, os 
camponeses começaram a romper as cercas da repressão da ditadura 
militar. Sofrendo a violência dos latifundiários que aproveitavam a 
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conjuntura política para expulsar os trabalhadores de suas terras, os 
camponeses organizaram seus espaços de socialização política, de 
construção do conhecimento, para transformação da realidade 
(FERNANDES, 2000, p. 43). 

 

Se no começo da década de 1960, a criação das Comunidades Eclesiais de Base 

esteve associada à sustentação dos Sindicatos Rurais, nos anos de 1970 foram 

fundamentais na reorganização dos trabalhadores, representando importantes lugares 

socais, onde “à luz dos ensinamentos da Teologia da Libertação, as Comunidades 

tornaram-se espaços de socialização política, de libertação e organização popular”51 

(ibid, p. 44).  

É nesse contexto que se insere as lutas no Alto Sertão de Sergipe – Sertão do 

São Francisco – lócus do ressurgimento das mobilizações e manifestações de 

trabalhadores rurais a partir de 1970, em um amplo e novo processo de espacialização 

da luta pela terra e por reforma agrária no estado. 

 

3. 3- Alto Sertão – Uma outra identidade: conflito e resistência  

 

O Sertão de Sergipe é reconhecidamente a área do estado onde tem se dado o 

maior número de conflitos sociais relacionados a luta pela terra. Estes, são suscitados 

principalmente, pela elevada concentração fundiária e pela política modernizadora da 

agricultura brasileira, que tem sido imposta pelo Estado nos últimos trinta anos. O 

                                                           
51 É importante ressaltar que os novos espaços criados pela Igreja, não só no Brasil, mas em vários 
países da América Latina, estão relacionados ao movimento de renovação que se apoiou no Concilio 
Vaticano II (1962-1965), nas Conferências de Medellín (Colômbia-1960) e de Puebla (México-1979), 
momentos em que delineiam-se profundas modificações na linha de ação dessa instituição. Os 
documentos extraídos dessas duas Conferências, ressaltam    um conjunto de idéias orientadoras de 
uma práxis de transformação da realidade latino-americana. Dentro deste, encontra-se o reconhecimento 
da solidariedade da Igreja com a realidade particular da América Latina, o ataque às injustiças e à 
violência institucionalizada, e ainda, a prática de uma educação libertadora, que permita ao povo 
perceber que a situação de miséria e injustiça não é querida por Deus, mas resultante da ação 
exploradora de determinados grupos. Na base da orientação pastoral, está a necessidade de uma 
reflexão teológica sobre o sentido da luta contra a injustiça, tendo como referência, os princípios da 
Teologia da Libertação, como uma tomada de consciência por parte de seus adeptos, das contradições 
do sistema social latino-americano e da inadequação das medidas políticas e econômicas impostas às 
populações. 
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distintivo dessa região, também está ligado à ação de mediadores como os sindicatos 

rurais e a Igreja Católica, particularmente, da Diocese de Propriá – até a chegada do 

MST em Sergipe nos anos de 1980 – onde se localizam todos os municípios deste 

Sertão. 

Dessa forma, a organização dos trabalhadores rurais no período que antecede à 

presença do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST no estado (1986), 

encontra-se ligada ao trabalho da Igreja Católica nessa área decorrente de uma 

diversidade de experiências ocorridas desde o início dos anos de 1970. 

A Diocese de Propriá criada em 30 de abril de 1960 e instalada em 16 de outubro 

do mesmo ano, teve como primeiro bispo, o religioso de formação redentorista52, D. 

José Brandão de Castro. Considerado, inicialmente paternalista, consegue trazer um 

grupo de padres de sua congregação vindos principalmente da Bélgica para auxiliá-lo 

nos desafios que se apresentavam: a imensa miséria que encontrara naquela área. 

Segundo um dos padres redentorista (belga) que viveu o início da constituição da 

Diocese, foi o próprio D. Brandão, que em 1962, quando foi à Europa participar do 

Concílio Vaticano II, pediu socorro ao superior dos redentoristas. Ele recorda que 

“Naquele período, havia um grupo de padres na Bélgica preparando-se para atuar no 

Haiti. Diante do apelo do bispo, viemos em número de 12” (Pe. L. G. Entrevista, Nossa 

Senhora da Glória, janeiro/2006).  

Na década de 1970, a Diocese passa a conviver com o trabalho de sacerdotes 

que adotavam duas posturas diferenciadas: um grupo mais numeroso de redentoristas 

considerado reformista, e um pequeno número de frades franciscanos alinhados com a 

filosofia das CEBs, conhecidos como revolucionários. Os primeiros, procuravam 

enfrentar a difícil realidade da população desenvolvendo projetos financiados por 

instituições da Europa, que incluíam desde a compra de filtros, até a aquisição de 

                                                           
52 A Congregação dos Redentoristas ou do Santíssimo Redentor foi criada em 09 de novembro de 1732, 
por Santo Afonso de Ligório, em Scala, Reino de Nápolis/Itália.  Essa Ordem se propagou por toda a 
Europa e, a partir de 1859, chegou à América do Sul (Colômbia).  No Brasil os Redentoristas holandeses 
chegaram em Juiz de Fora/MG, em 1893.  Só em 1933 chegaram ao Nordeste (Salvador/Ba) os 
Redentoristas poloneses e em 1963 a Diocese de Propriá recebeu os Redentorista belgas.  O trabalho 
dessa Ordem Religiosa consistia na Pregação de Missões, onde utilizavam o método de procissões e de 
dramatizações. (http://www.redemptor.com.br/default2.asp?pg=sys/nucleo&canal=319&cat_cod=586. 
acesso em 02 fev. 2008) 
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automóveis para as visitas às comunidades rurais mais distantes. O trabalho era 

considerado pelos mesmos como de promoção humana e buscavam em suas ações, 

reduzir os elevados índices de mortalidade e subnutrição verificados na região. Já o 

segundo grupo, desenvolvia um trabalho de conscientização nos moldes das CEBs, 

tentando aglutinar as comunidades em torno da reflexão dos problemas que as atingia, 

com vistas a uma reação por parte da população. 

É importante salientar que logo após a instalação da ditadura ficava patente que a 

reforma que os militares pretendiam levar adiante não correspondia à reforma que a 

Igreja julgava adequada e aceitável. Nos processos que se sucederam, desde o início 

contra militantes católicos, era comum a acusação de práticas marxistas como em um 

dos exemplos citado na Obra “Brasil Nunca Mais”. “Tem-se verificado que estão 

evangelizando à luz do marxismo ou ensinando o socialismo à do Evangelho ao invés 

de ensinarem o amor à Pátria, o respeito às leis e às autoridades [...]” (1996, p. 150). 

Além dos comunistas e militantes das Ligas, a forte repressão atingiu também militantes 

católicos, principalmente os que se dedicavam à educação popular. 

Na análise de Martins, a partir de 1966, a Igreja começou a perceber que a sua 

forma de 

 

[...] interpretar a questão agrária, ainda no tempo em que os problemas 
mais graves eram os do Nordeste, foi profundamente golpeado pelo 
modo como passou a se dar a entrada do grande capital no campo. [...] 
A Amazônia pôs a Igreja diante da evidência de que o capital e o 
desenvolvimento capitalista maciços ao contrário do que se supunha, 
podiam criar problemas sociais de tal gravidade, que se equiparavam ou 
superavam os gravíssimos problemas da miséria rural do Nordeste 
(1999, p. 124). 

 

No interior dessa conjuntura foi delineando-se um certo conflito e em um 

determinado momento, segundo um dos frades entrevistado, o bispo Dom Brandão 

optou pelos padres belgas considerados assistencialistas. O frade justifica essa opção 

quando afirma: “os estrangeiros eram maioria, não criavam situações de embate, e em 

pleno período de ditadura militar... além do que, faziam de fato um bom trabalho de 

assistencialismo” (Fr. E. S. Entrevista em Poço Redondo, janeiro/2006).  
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A situação de conflito é ratificada por um dos sacerdotes que fazia esse trabalho, 

ao falar da experiência vivida em relação à convivência com frades revolucionários a 

partir dos anos 1970. 

 

O nosso trabalho envolvia a formação de creches, jardins de infância, 
doação de filtros (a água era horrível e doamos logo de início 21 mil 
filtros), orientação ao planejamento familiar, formação de cooperativas 
etc. Então começou a ter um choque ideológico mesmo. Os outros 
padres nos diziam textualmente: nós estamos revolucionando o povo, 
fazendo ferver a chaleira e vocês, com o dinheiro dos estrangeiros 
levantam a tampa que nós fazemos ferver... Não podíamos entender, 
não era a nossa formação. O fato é que todos achavam que estavam 
fazendo o certo (Pe. L. G. Entrevista em Nossa Senhora da Glória 
janeiro/2006). 

 

A tampa da chaleira era o sentimento de indignação do povo diante das suas 

condições de vida, tendo em vista a falta de terra e de trabalho. O segundo grupo que 

investia na região através de um posicionamento diferente dava uma nova conotação 

ao trabalho pastoral, caracterizando-se por um esforço no sentido de levar os 

trabalhadores a buscarem as possibilidades e os caminhos para a construção de uma 

nova sociedade. Paulatinamente, muitas pessoas iam sendo atraídas às reuniões 

organizadas e conduzidas por este grupo que se utilizava da metodologia das 

Comunidades Eclesiais de Base. 

 A adesão a essas comunidades, segundo Frei Beto, pode ser compreendida a 

partir de dois fatores que explicam o surgimento das mesmas:  

 

a expropriação da terra e a exploração do trabalho. Migrantes e 
oprimidos, os membros das comunidades, se outrora buscavam na 
religião um sedativo para os sofrimentos, encontravam agora um espaço 
de discernimento crítico frente à ideologia dominante e de organização 
popular capaz de resistir à opressão (FREI BETO, 1981, p. 20). 

 

A ação desenvolvida pelos frades na Diocese de Propriá era articulada à outras 

experiências já estruturadas, através do relacionamento existente entre  padres e  

bispos que já assumiam naquela fase as lutas camponesas, a exemplo de D. Pedro 
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Casaldáliga, D. Tomás Balduíno e D. José Gomes. Em contrapartida, havia a reação de 

fazendeiros do Sertão que começaram a ver na ação pastoral uma séria ameaça. Em 

registros da Diocese de Propriá (1972) está o episódio de espancamento e prisão 

sofrido por dois frades e mais quatorze animadores de comunidade (Agentes da 

Pastoral da Terra), acusados de incitar o povo contra fazendeiros de Porto da Folha, e 

ainda de tentativas de seqüestro.  

Um dos animadores, à época, confirma o fato. “Fomos acusados de comunistas 

porque a gente convidava o povo para vir se encontrar com os padres e conversar 

sobre os nossos problemas... entre eles, a exploração que o trabalhador sofria” (A.S. 

Entrevista com o Agente Pastoral em Nossa Senhora da Glória, janeiro/2006).  

Ressalta-se aqui a importância dessas Comunidades de Base como lugar social 

onde os trabalhadores despertavam e aprendiam a construir e conquistar o seu próprio 

espaço, e contribuindo para a politização e o posterior engajamento em movimentos 

sociais. Nesse sentido, as CEBs  

 

tornaram-se lugares de reflexão, o espaço de socialização política, onde 
o objetivo do trabalho pastoral era a conscientização acerca da realidade 
dos participantes. Esses lugares são transformados em espaços de 
liberdade uma vez que ali se podia falar, ouvir e pensar (FERNANDES, 
1996, p. 72). 

 

No Sertão do São Francisco, as CEBs assumiram um papel relevante, a exemplo 

do que aconteceu em outras partes do país, na medida em que multiplicavam-se e 

atraíam as comunidades rurais empobrecidas a nova utopia de libertação (Scherer-

Warren, 1996). O incentivo e fortalecimento ao trabalho das CEBs na Diocese de 

Propriá estão relacionados à tomada de posição de D. Brandão, por ocasião do caso 

Betume em 1976. O conflito envolveu a CODEVASF e meeiros de arroz que ocupavam 

uma fazenda em Neópolis/SE. Em 1980 o bispo presta depoimento53, referindo-se a 

                                                           
53 Depoimento de D. José Brandão de Castro, durante o Seminário “Igreja e Questão Agrária”, 
patrocinado pelo Ibrades/Centro João XXIII no Rio de Janeiro, entre 23 e 25 de novembro de 1983. Além 
de D. Brandão, participaram outros religiosos – padre Ricardo Rezende Figueira e padre João Bosco 
Schio – atuantes em áreas rurais altamente conflitivas situadas no Pará e no Rio Grande do Sul, 
respectivamente. 
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este conflito, colocando em público a gravidade da estrutura fundiária concentrada, a 

expropriação da terra, as condições de trabalho degradantes e a ação do Estado 

através da CODEVASF. 

 

[...] o latifúndio é a coisa mais séria que agente encontra no Nordeste. 
Sergipe é estado pequenino e minha diocese tem 8.170 km2. Mas o 
latifúndio é uma coisa pavorosa, a propriedade está nas mãos de 
poucas pessoas. E quando se introduziu a indústria do álcool na região, 
houve formas de grilagem muito disfarçadas. [...] o sertão também é 
uma área de latifúndio [...] os primitivos donos de terra eram pobres e 
tinham-na em pouca quantidade. Enganados pelo valor que lhes era 
oferecido, foram vendendo estas terras. Assim, o latifúndio cresceu de 
maneira espantosa. Hoje em dia, a grande maioria da população não 
tem terra própria. [...] falando dessa área do sertão, [...] (CASTRO, B. 
1984, p. 173, 174). 

 

Esta foi parte da introdução do seu depoimento para chegar na questão 

CODEVASF. Dom Brandão enfatizou a diferença entre as companhias que a 

antecederam (Comissão do Vale de São Francisco, Superintendência do Vale de São 

Francisco) e a falácia de seus objetivos bastante divulgados, já antes de sua instalação. 

 

Enquanto as outras eram entidades que procuravam, por assim dizer, 
ajudar um tanto paternalisticamente a região, a CODEVASF é realmente 
uma companhia. Seu objetivo era o de implantar a reforma agrária; [...] E 
devo dizer que eu embarquei nessa canoa ao lado do antigo chefe da 
superintendência; eu comparecia às reuniões que ele fazia e creio que 
de boa fé. Anunciou-se que, afinal, a suspirada reforma agrária ia-se 
fazer no Nordeste e no Vale de São Francisco. Eu dei plena cobertura a 
isso. Começou por volta de 1972. Mas, em 1975, reparei que a coisa 
não era assim como se imaginava. Nós constatamos que muitas 
pessoas tinham sido deixadas de lado, não tinham encontrado mais 
trabalho, tinham emigrado para longe, e a pobreza tinha aumentado na 
região. [...] depois estourou o caso Betume54. Eu já estava desconfiado 
da CODEVASF, porém em 1975, tive notícias de que, ela estava 
entrando na chamada área do Betume. [...] Aparecia um caminhão na 
porta da casa e simplesmente se dizia: “bote as suas coisas no 
caminhão e vamos embora. Para onde? Para onde quiser, vamos 
embora”. Nós constatamos isso (ibid, p. 175).  

                                                           
54 Sobre os conflitos de terra nas áreas dos projetos de irrigação da CODEVASF, ver SILVA, Rosemiro 
Magno de (1987) e SILVA, Rosemiro ; LOPES, Eliano S. Azevedo. 
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A partir desse conflito, ocorre um novo direcionamento na orientação e 

posicionamento daquela diocese que se constituiria, a partir daí, - até a chegada do 

MST no estado – referência da resistência e reação à expropriação e exploração 

comuns na região. Os casos se estendem por todo o Vale do São Francisco, 

provocados pela CODEVASF, e/ou por empresas que se instalavam em áreas 

ocupadas por posseiros, que se tornam alvo da expulsão e violência indiscriminada. A 

reação dessas populações passou a ter a articulação da Pastoral da Terra, 

transformada em Comissão Pastoral da Terra – CPT55, incumbida de visitar essas 

regiões e discutir o problema com o pessoal. A Comissão desdobrou-se em vários 

núcleos, unindo-se em algumas lutas aos Sindicatos Rurais de municípios do Alto 

Sertão. 

Também nesse período registram-se dois conflitos que vão representar o incentivo 

e a motivação à intensificação da mobilização e da luta pela terra, tendo presente, a 

grande repercussão que obtiveram em todos os segmentos do estado: a luta dos 

posseiros de Santana dos Frades em Pacatuba e a luta dos índios Xocó em Porto da 

Folha, município do Alto Sertão – ambos integrantes da Diocese de Propriá.  

É fundamental situar esses conflitos em um contexto mais amplo em que se dá o 

processo de monopolização e territorialização do capital, que acentua a expulsão dos 

camponeses dos seus locais de moradia e de trabalho, ao mesmo tempo em que 

permite o processo de subsunção do trabalho ao capital o Estado, pela coação, impõe 

um discurso velado da submissão ao capital, a medida que favorece a crescente 

mobilidade do trabalho (CONCEIÇÃO, 2007a). 

A luta dos posseiros de Santana dos Frades (Pacatuba) pela conquista da terra 

doada aos seus ancestrais pelos frades carmelitas se deu a partir da expulsão daqueles 

posseiros das terras que ocupavam pela empresa Serigy. Nas terras adquiridas pela 

empresa residiam 72 famílias que resistiram às ações daquela empresa. A agudização 

                                                           
55 O surgimento da CPT em 1975 e sua posterior estruturação decorreram do trabalho de algumas igrejas 
particulares ligadas à Igreja Católica e à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil que já 
prestavam um serviço de orientação às famílias camponesas. Existem vários trabalhos sobre a CPT. Que 
continua prestando relevante assessoria e acompanhamento aos Movimentos Sociais que atuam no 
campo. Em 1997, é publicado “A luta pela terra – a comissão pastoral da Terra 20 anos depois”, que traz 
uma coletânea de artigos que inclui entre outros, a retrospectiva histórica da Comissão e os desafios que 
são postos para ela. 
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do conflito mostrou a face do capital, materializada na empresa, que, em sua expansão, 

expropria sem hesitar nos métodos que utiliza. Segundo D. Brandão:  

 

A companhia certa vez mandou para lá 40 jagunços armados de fuzis e 
revólveres para espantar o pessoal, que em vez de se espantar se 
reuniu. De um lado ficaram os posseiros, do outro, os jagunços e isso 
durante muito tempo. O fato é que chegou a ser um confronto da 
população – os pretos da região – com a companhia, quando ela 
autorizou que os tratores entrassem na área de qualquer maneira. 
Quando o trator rompeu uma cerca de arame para entrar no local, duas 
moças deitaram-se diante do trator. Enquanto o pessoal da companhia 
gritava: “passa, passa por cima”, o povo gritava “se passar morre”. Esse 
momento dramático foi muito importante para o encaminhamento da 
solução do caso56 (CASTRO, B., 1984, p. 177). 

 

A luta dos Xocós está no âmago da expropriação sofrida pelos povos indígenas. 

Com a extinção da missão da Ilha de São Pedro, a Câmara Municipal da Ilha do Ouro 

(Porto da Folha), pede ao imperador que fosse incorporada ao seu patrimônio uma 

légua de terras pertencente ao extinto aldeamento de São Pedro. As terras dos índios 

foram aforadas em hasta pública pela Câmara Municipal. Segundo Beatriz Dantas e 

Dalmo Dallari (1980), através desses aforamentos, João Fernandes Brito se assenhora 

gradativamente, das terras e, no ano de 1897, desfruta, como posseiro, de cinco dos 

oito lotes em que fora dividida a terra dos índios. Em setembro de 1978, os 

descendentes dos Xocós ocupam a Ilha. A partir daquela data, recomeça essa longa 

história, envolvendo de um lado a diocese de Propriá, alguns deputados da oposição, 

militantes do Partido dos Trabalhadores, Diretoria Central dos Estudantes da 

Universidade Federal de Sergipe e a Comissão Pró Índio/SE, ao lado dos Xocós. Do 

outro, a família Brito (Silva 1996). Os índios reconquistaram o território Caiçara em 

dezembro de 1986, quando, após longa batalha judicial, ocorreu a desapropriação das 

terras, onde foram assentadas 94 famílias.   

É nesse contexto que se intensifica a mobilização e a criação do Comitê de Apoio 

Permanente a Luta dos Trabalhadores Rurais de Sergipe (25/07/1985), constituído a 

partir da discussão em torno da urgência da reforma agrária. Os seus objetivos 

                                                           
56 Em novembro de 1981, ocorreu a desapropriação pelo governo do estado de metade da área, com a 
criação do projeto de assentamento de reforma agrária em setembro de 1982. 
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consistiam no apoio à luta dos trabalhadores rurais – assalariados, permanentes e 

temporários, posseiros em litígio, meeiros, parceiros, arrendatários - , manter contatos e 

articulações com entidades afins para intercâmbio e solidariedade recíproca e apoio à 

luta do índio na questão da terra.  

A participação mais efetiva no comitê é dada pela Diocese de Propriá, por alguns 

sindicatos rurais – STR de Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo, Porto da Folha, 

Monte Alegre de Sergipe e de Propriá - , alguns Partidos Políticos – PT, PCB e PCdoB 

– pela Central Única dos Trabalhadores – CUT e, a partir de 1986, pelo MST. 

Silva e Lopes ressaltam a participação desta Diocese no Comitê 

 

a entrada oficial da Diocese foi um fato político importante, estava se 
constituindo um “bloco” de aliança. Havia muitas contradições internas, 
diferentes propostas políticas e concepções ideológicas, mas aquele 
momento histórico, prevaleceu a unidade dos contrários em defesa dos 
trabalhadores e da reforma agrária (1996, p. 80). 

 

O Comitê encarregava-se da divulgação das ocorrências dos conflitos nos meios 

de comunicação de massa, da organização e acompanhamento de atos públicos em 

Aracaju e em outros municípios, ocupação da sede do INCRA etc. Além das atividades 

caracterizadas pela pressão política, arrecadavam alimentos, remédios, roupas, com a 

finalidade de distribuir nos acampamentos que começavam a se formar em vários 

municípios do Baixo São Francisco e do Sertão do São Francisco.  

As primeiras ocupações tiveram como principal mediação a Diocese de Propriá 

através da Equipe de Pastoral da Terra57 e do MEB e de alguns Sindicatos de 

                                                           
57 Essa equipe foi criada por D. José Brandão de Castro, por ocasião do conflito de Betume (1976). Esta 
foi transformada em Comissão Pastoral da Terra (CPT) em 1987, coordenada pelas religiosas Irmãs 
Ermínia e Marize. Para Gorete e Margarete (agentes de pastoral integrantes  da equipe à época), a 
metodologia da CPT não foi compreendida pelo novo bispo que substituiu D. Brandão – Dom José P. 
Lessa - . A relativa autonomia da CPT foi sendo desarticulada e em 1995 teve suas atividades 
encerradas na diocese de Propriá.  No ano seguinte alguns integrantes da antiga CPT criaram a ONG 
Centro D. José Brandão de Castro - CDJBC, concentrando inicialmente suas atividades em Propriá e 
gradativamente expandindo-se para outras áreas do estado. A identidade do CDJBC está intimamente 
ligada à CPT, com quem mantêm grande intercâmbio relativo às informações dos conflitos de terra. A 
criação do Movimento de Trabalhadoras Rurais de Sergipe teve assessoria desse Centro que atualmente 
desenvolve atividades integradas à Articulação do Semi-Árido – ASA – em projetos ligados à instalação 
de cisternas no semi-árido sergipano. 
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trabalhadores rurais na área. As mesmas ocorreram nos municípios de Poço Redondo 

(Barra da Onça, 1985), Canhoba (Borda da Mata, 1986), Porto da Folha (Ilha do Ouro, 

1986) e Propriá (Morro dos Chaves, 1987) todos pertencentes àquela circunscrição 

eclesiástica.  

A partir de 1987, o MST passa a conduzir a luta dos trabalhadores rurais em 

Sergipe. Esse período coincide com a saída de D. José Brandão e com a 

desarticulação do Comitê Permanente de Apoio à Luta dos Trabalhadores Rurais. Essa 

desarticulação que ocorre efetivamente em 1989, é assim justificada:  

 

quando o MST começou a se fortalecer em Sergipe [...] a motivação pela 
reforma agrária declinou e as entidades começaram a se afastar dele. 
Com isso, a secretaria agrária do PT assumiu as funções do Comitê e 
continuou na luta com a Diocese, a CUT e alguns sindicatos de 
trabalhadores rurais (SILVA ; LOPES, 1996, p. 83). 

 

Outras ocupações sucederam-se nesse período, resultando em mais de uma 

dezena de assentamentos, em sua maioria no Sertão do São Francisco.  Até 1987, 

essas ações eram coordenadas pela Diocese de Propriá e por alguns Sindicatos 

Rurais. No exemplo de Ilha do Ouro (Porto da Folha), destacou-se a participação de 

algumas mulheres que trabalhavam na fazenda e, inicialmente, eram elas que 

freqüentavam as reuniões da Pastoral da Terra e das CEBs.  Dona M. L. recorda o 

contexto em que se deu a aglutinação das famílias em torno da possibilidade de 

organização, com vistas a ocupar as terras ociosas 

 

 a gente trabalhava de meeiro e a situação era cada vez pior. Vivia só 
para pagar ao dono das terras. Lá nas reuniões da igreja, se aprendia 
muita coisa. Falava das injustiças e que a gente podia mudar. Tinha que 
se unir e se organizar (M.L. Assentada, Ilha do Ouro. Entrevista 2007). 

 

Outro assentado nesse Projeto confirma em entrevista a importância da 

divulgação daquelas reuniões pelas mulheres: “elas iam muito à igreja e foi quem 

trouxeram a novidade pra nós” (J.R. ). 
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Outros conflitos são desencadeados com reações ainda mais violentas por parte 

dos latifundiários e do Estado, a exemplo da luta pelas terras da Fazenda Monte Santo, 

quando vai se dar de forma mais direta a entrada do MST na questão agrária em 

Sergipe.  

 

 

3. 4 - A espacialização do MST em Sergipe: a nova f ace da luta pela terra – Sertão, 

território em disputa 

 

 A vasta bibliografia concernente ao MST, à sua constituição e espacialização 

deixam claro que esse movimento surgiu a partir de um processo que comporta várias 

lutas desenvolvidas sobretudo no Sul do país, que antecede à sua aparição no cenário 

nacional58. As referências históricas sobre a origem desse movimento, são as lutas que 

ocorrem simultaneamente em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul. Em relação ao surgimento do MST, Stédile relaciona a um 

conjunto de fatores que têm suas raízes, em primeiro lugar, nas condições objetivas da 

expansão do capitalismo no campo. Para ele,  

 

[...] há um segundo elemento muito importante [...] é o ideológico. [...] É 
o trabalho pastoral, principalmente da Igreja Católica e da Igreja 
Luterana. O surgimento da Comissão Pastoral da Terra – CPT - , em 
1975 em Goiânia (GO), foi muito importante para a reorganização das 
lutas camponesas. [...] De certa forma, foi uma autocrítica ao apoio da 
Igreja Católica ao golpe militar, sobretudo em relação aos camponeses. 
Com o surgimento da CPT, há um movimento de bispos, padres e 
agentes de pastoral, em plena ditadura militar, contra o modelo que 
estava sendo implantado no campo. [...] A Igreja parou de 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” (STÉDLIE, 2005, 
p. 18, 19, 20).  

                                                           
58 Aqui não se fará um aprofundamento das origens e expansão do MST, uma vez que não é referente 
para a análise desenvolvida neste trabalho. As referências servem para situar e evidenciar o processo de 
resistência e luta que ocorreu e continua tendo lugar em Sergipe, sobremaneira no Alto Sertão. A 
formação e gênese do MST, é detalhado em estudos e trabalhos de FERNANDES (1996, 1999, 2000) e 
STÉDILE ; FERNANDES (2005, 3. ed.) entre outros. 

                                              112



 

  

 

Esse autor destaca ainda o caráter ecumênico da CPT e o processo que levou ao 

enfraquecimento da ditadura. Quanto à CPT,  

 

[...] se ela não fosse ecumênica, e se não tivesse essa visão maior, teria 
surgido vários movimentos. A luta teria se fracionado em várias 
organizações. Se o pastor Werner Fuchs, por exemplo, que começou 
um trabalho de organização dos camponeses, atingidos pela barragem 
da hidrelétrica de Itaipu, no Paraná, se ele não estivesse integrado à 
CPT, teria se formado um movimento camponês dos luteranos. A CPT 
foi uma força que contribuiu para a construção de um único movimento, 
de caráter nacional (ibid, p. 20, 21). 

 

Nessa perspectiva, o MST se espacializa em Sergipe a partir de 1986, 

inicialmente, somando-se ao trabalho já desenvolvido e em curso na Diocese de 

Propriá. Essa presença já tinha se dado em 1984/85, por ocasião da ocupação da 

Fazenda Barra da Onça em Poço Redondo, transformado em projeto de assentamento 

em outubro de 1986. O processo de ocupação colocou à mostra toda a violência do 

braço armado do Estado: a invasão ao acampamento foi acompanhada de 

espancamento e tortura a trabalhadores, a agentes da Pastoral da Terra e a membros 

do Sindicato de Nossa Senhora da Glória que já participavam do movimento recém 

chegado na região.  

Mas é no decorrer da luta da Fazenda Monte Santo, em Gararu, iniciada em 1986, 

que a presença do MST vai se consolidar no estado. Naquele ano, o movimento 

promoveu o I Encontro dos Trabalhadores Sem Terra de Sergipe, realizado no Salão da 

Paróquia de Itabi, do qual participaram 92 trabalhadores. Esse Encontro foi o marco da 

presença do Movimento no estado que passou a imprimir uma nova forma de 

organização dos trabalhadores sem terra, dando-lhe maior visibilidade e projeção 

através das ações, manifestações de protesto no campo e nas cidades, manifestações 

culturais e sistemas de divulgação (revistas, jornais, cadernos de informações). 
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O desenrolar da luta de Monte Santo, por mais de dois anos, vai evidenciar a 

necessidade da estruturação de um movimento autônomo. O imóvel praticamente 

abandonado antes da ocupação, localizado no município de Gararu, com uma área de 

1003 hectares e, segundo o próprio INCRA, não estava cumprindo a sua função social. 

Valendo-se do Decreto 2.363 de 21 de outubro de 1987, ano em que se deu a 

ocupação, a família proprietária da fazenda, estabelece, estrategicamente, o 

desmembramento da mesma em 06 partes, ficando livre do processo de 

desapropriação. Esse Decreto, publicado seis dias antes da ocupação de Monte Santo, 

proibia a desapropriação para fins de reforma agrária, de propriedades localizadas no 

Nordeste com área inferior a 500 ha. 

Este foi um dos motivos pelos quais as 120 famílias que ocuparam a área 

enfrentaram um dos mais longos processos de luta, até alcançarem a criação do 

Assentamento Nova Esperança, em abril de 1991. 

No decorrer do período de mais de dois anos, os trabalhadores sem terra foram 

submetidos a 11 despejos por ordem judicial, violência policial, privações, prisões etc, 

mesmo com a desapropriação do imóvel ocorrida em julho de 1989. A resistência por 

parte dos acampados se dava em termos de persistência em retornar após cada ação 

judicial desfavorável. Mesmo se não podiam entrar na fazenda, estabeleciam como 

forma de pressão, as denúncias na imprensa falada e escrita, além de ocupações ao 

prédio do INCRA/SE e do Palácio do governo do estado no intento de reiniciar as 

negociações no plano político, jurídico e social. 

Nesse período, início de 1989, o MST tinha articulado a ocupação de uma outra 

propriedade em Pacatuba – Santana do Cruiri – com 584 ha, para onde foram 

arregimentados pelo movimento, aproximadamente 1.000 famílias. Entre elas, 60 eram 

provenientes do acampamento de Monte Santo. Essa ‘transferência’, sugerida pelas 

lideranças do MST, foi vista pelos membros da CPT como desrespeito às decisões 

tomadas conjuntamente e que não incluíam a transferência das famílias antes do 

resultado final da ocupação de Monte Santo.  

Um religioso que participou da formação do acampamento de Monte Santo 

enfatiza:  

                                              114



 

  

Acolhemos o pessoal do MST com muita satisfação sabendo que fazem 
um bom trabalho. Tanto é que a primeira sede foi estabelecida em 
Propriá, recebendo apoio total da Igreja. Mas o modo de trabalhar do 
Movimento difere um pouco do nosso. Eu entendo isso, mas no episódio 
de Monte Santo achei que não agiram bem (Fr. E. S. Entrevista, Poço 
Redondo, 2006). 

 

Na interpretação de uma das lideranças do MST em Sergipe - João Daniel, 

coordenador estadual -, “não houve intenção de desrespeitar as decisões tomadas 

pelos companheiros da CPT. A transferência é uma tática muitas vezes necessária. 

Naquela circunstância era preciso e acabou dando certo” (J. D. Entrevista, Aracaju, 

2007). A decisão de efetuar esta ocupação, tomada no 3º Encontro Estadual do MST 

(janeiro de 1989) foi vista como estratégia necessária para que as ocupações 

ocorressem de forma massiva, inclusive em outras regiões do estado que, até aquele 

período estavam concentradas na Diocese de Propriá. Cruiri vai se constituir na maior 

ocupação do MST com a participação de trabalhadores de vários acampamentos do 

estado. Para ele, essa ocupação teve um grande significado pela repercussão que 

ganhou, credenciando e legitimando o Movimento como porta-voz da Reforma Agrária 

de forma autônoma. 

Em relação às discordâncias e divergências que surgiram entre o MST, os 

agentes de pastorais e sindicalistas, envolvidos no processo de luta, Fernandes 

enfatiza que da mesma forma como ocorrera em outros estados, elas, 

 

[...] estavam no modo de entendimento da forma de organização do 
Movimento e das táticas de luta. [...] o embate referia-se a uma questão 
estrutural. O MST não é uma organização de apoio à luta dos sem-terra. 
Ele é a luta. Por essa razão, não é uma instituição ou entidade de fora 
do processo, que existe para ajudar a organizar as famílias na ocupação 
dos latifúndios. De fato, as famílias são o MST por estarem organizados 
no movimento. O MST não existe sem os sem-terra, enquanto que a 
CPT, os sindicatos dos trabalhadores rurais, os partidos políticos 
existem por serem organizações mais amplas. Todavia, essas 
instituições perpassam o MST e são fundamentais para a sua 
construção (FERNANDES, 2000, p. 104-105). 
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Destarte, é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, que vai 

conduzir, a partir de 1987, o processo de luta em busca de uma reforma agrária no 

interior dos princípios e objetivos formulados pelo mesmo, não apenas no âmbito do 

sertão, mas em todo o estado. Se até o ano de 1989 existiam apenas 07 

assentamentos de reforma agrária, nos anos de 1990 esse número vai atingir 67 . A 

Tabela 1 mostra que a partir da década de 1990, a criação dos Projetos de 

Assentamentos de Reforma Agrária, frutos da luta do MST, alcançou outras áreas do 

estado, fora da influência da Diocese de Propriá (Sertão e Norte), mantendo, entretanto, 

a tendência de concentração no Sertão. 

 

Área Ano de Criação Total 

1982 -1989 1990 - 1999 2000 - 2004 

 Sertão 04 25 21 50 

 Norte                     03 06 10 19 

 Agreste _ 17 05 22 

 Sul _ 17 06 23 

 Metropolitana _ 02 01 03 

TOTAL 07 67 43 117 

TABELA 1 
Nº DE ASSENTAMENTOS RURAIS 
1982 -2004 
 

Fonte:  INCRA/SE, 2007 
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O crescimento das ocupações e da criação de assentamentos na década de 1990, 

está relacionado à conjuntura estabelecida pelo tratamento dado pelo governo FHC em 

seu primeiro mandato, e aos massacres de Corumbiara no estado de Rondônia (agosto 

de 1995), e de Eldorado dos Carajás no Pará (abril de 1996)59. Para Stédile (2005) a 

tragédia de Eldorado impulsionou ainda mais para a necessidade de intensificar as 

ocupações e revelou ao mundo a existência e a face dos problemas agrários no Brasil. 

A experiência do Movimento de desenvolver uma “onda” de ocupações em todo o país 

vivida em 1985, foi repetida em 1996.  

Foi nesse bojo que as ocupações de terra em Sergipe foram retomadas, 

superando a política de violência e perseguição do Governador João Alves Filho (1983 

– 1987; 1991 – 1994; 2003 – 2006).  A fase que sucedeu ao segundo mandato deste 

Governo, foi marcada em Sergipe pela ocupação da Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco – CHESF – em 13 de março de 1996, por aproximadamente 2.000 famílias. 

Segundo José Roberto, militante do MST e membro da coordenação estadual, a 

ocupação dessa Companhia teve um forte significado político, tendo em vista que a 

Empresa representa o poder do Estado na defesa dos interesses do capital. Este 

enfatiza que era preciso chamar a atenção da sociedade para o caos que se instalara 

no Alto Sertão, por conta da construção da barragem de Xingó – “miséria, mesmo”. A 

ocupação foi organizada cuidadosamente durante o decorrer de 1995, segundo J.R., foi 

um trabalho de base do movimento que teve a participação dos Sindicatos de 

Trabalhadores Rurais dos municípios de Canindé, Monte Alegre de Sergipe, Nossa 

Senhora da Glória e de Porto da Folha. A Diocese de Propriá – à exceção de dois 

religiosos – não se envolveu no processo dessa ocupação, que representou, na 

avaliação do MST, uma espécie de “renascimento” pelos desdobramentos que teve, 

sobretudo para a área do Alto Sertão, 

Após trinta dias acampados na Companhia, parte das famílias ocuparam uma das 

fazendas da região, no município de Canindé – a Cuiabá60 - onde permaneceram por 

                                                           
59No massacre de Eldorado dos Carajás foram assassinados por força policial, 19 integrantes dos Sem 
Terra. Desde 1997 o dia 13 de abril é tomado como um dia que simboliza a resistência em todos os 
países onde a Via Campesina tem representatividade. 
60 No decorrer da ocupação da Fazenda Cuiabá o fotógrafo Sebastião Salgado registra várias imagens 
das pessoas acampadas que foram amplamente divulgadas no Brasil e em outros países. A exposição 
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oito meses até a emissão de posse em dezembro de 1996. A partir desta conquista, 

outros dezesseis imóveis foram desapropriados no Alto Sertão no decorrer de 1997 e 

1998. Uma das principais conquistas foi a reversão do projeto de perímetro irrigado, 

originalmente destinado a um grupo de empresários – o Jacaré-Curituba61. 

O crescimento da espacialização desse movimento vai ser acompanhado do 

recrudescimento da violência por parte dos latifundiários que criam a União 

Democrática Ruralista – UDR estadual, a partir da Associação dos Criadores de 

Sergipe. Aliaram-se a esta entidade, políticos latifundiários ou a eles associados e a 

mídia, controlada em quase sua totalidade pelos mesmos grupos que detêm o poder 

político e econômico no estado. A prática da violência de jagunços, controlados por 

fazendeiros bem como aquela institucionalizada, muito comum até 2004, não impediu a 

espacialização do MST nesse estado, o que tem permitido a territorialização da luta.  

A espacialização do MST é aqui entendida como um processo onde se dá 

 

a (re)produção das suas experiências de luta. Este processo é 
desenvolvido pelo trabalho, pela ação criativa, reconstruindo o espaço 
de socialização política. Espacializar [...] é conquistar novos espaços, 
novos lugares, novas experiências, desenvolver novas formas de luta e, 
consequentemente novas conquistas, transformando a realidade, 
lutando pelo futuro. [...] É na espacialização da luta pela terra que os 
trabalhadores organizados no MST conquistam a fração do território e, 
dessa forma desenvolvem o processo de territorialização do MST 
(FERNANDES, 1996, p. 136). 

 

Segundo dados do INCRA/SE (janeiro/08), existem 153 projetos de 

assentamentos no estado, com significativa concentração no Alto Sertão – conforme 

visualizada na figura 2.  As figuras 3, 4 e 5 mostram a relevância do fenômeno tanto em 

                                                                                                                                                                                            
fotográfica “Terra” mostrando fotos do acampamento Cuiabá, deu grande visibilidade aos Sem Terra. O 
projeto do assentamento Cuiabá, criado em 30/12/1996, tem um significado simbólico para o Movimento 
porque abrtil um período de muitas conquistas não só no Alto Sertão como em outras regiões do estado.  
61 O processo que envolveu a luta pelo Jacaré-Curituba como outras lutas que tiveram lugar no município 
de Canindé do São Francisco, foi analisado por M.Edilúzia L. Santos em sua dissertação de Mestrado 
(2005) com destaque para o aspecto da mística que perpassa as ações do MST. O Jacaré-Curituba é um 
complexo de assentamentos que foi constituído entre 1997 e 1999. A área conta com cerca de 4.000 
hectares distribuídos para quase 800 famílias. A expectativa pela implantação de um projeto de irrigação 
para o qual foi criado continua entre os assentados desse Complexo.  
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relação à área absoluta (ha) quanto ao percentual ocupado na área do município.  Essa 

tendência que dá destaque ao Alto Sertão também se reflete no número de famílias 

beneficiárias de Projetos de Assentamento Rural. Nesse contexto, o município de Poço 

Redondo aparece com grande destaque tendo 28,85% de sua área total ocupada por 

Projetos de Assentamentos, beneficiando aproximadamente 2.100 famílias em uma 

população, segundo estimativas do IBGE/2006, de 30.000 habitantes. 
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Quanto aos acampamentos, em 25 de julho de 2008, por ocasião da 

comemoração do dia do Trabalhador Rural, o coordenador do MST na área do Sertão – 

José Roberto – declarou que o número corresponde a 114, observando o dinamismo 

desse processo. Segundo informações do INCRA/SE, em 2004 foram notificados 72 

conflitos com 9.405 famílias envolvidas. A maior ocorrência destes continua sendo 

registrada, justamente na área em que as políticas públicas voltadas para a erradicação 

da pobreza no campo têm, há várias décadas, ao menos em seus discursos, a 

prioridade em seus projetos de desenvolvimento. 

Assim, a compreensão do contexto em que se dá essas políticas, é imprescindível 

para a leitura da luta de classes que emerge e se estabelece no interior dessa 

sociedade, plasmada na estrutura latifúndio-minifúndio e a forma como as instituições 

públicas e as agências financeiras através de seus programas, têm feito do Sertão o 

lócus privilegiado de suas ações. 
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4 – A RETÓRICA DA SUPERAÇÃO DA POBREZA: PRETÉRITO M AIS QUE 

PRESENTE 

 
 
 
 

 
 
 

Estamos diante de uma oportunidade histórica 
de apreender o emaranhado que marca a 

geografia capitalista, de ver a 
produção do espaço como momento 

constitutivo da dinâmica da 
acumulação do capital e da luta de 

classes [...]. 
Isso nos oferece a chance de nos 

emancipar dos grilhões que nos 
prendem a uma espacialidade oculta 

que tem tido o poder opaco de 
dominar ( e por vezes confundir) a 
lógica tanto do nosso pensamento 

como de nossa política. 
Permite ainda 

 que compreendamos melhor que lutas 
entre classes e interlugares com muita 
freqüência se interpenetram, e que o 

capitalismo pode muitas vezes conter a 
luta de classes por meio de uma 

estratégia de dividir para governar 
aplicada a essa luta. 

 
                                                          (David Harvey, 2004) 
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4 - A RETÓRICA DA SUPERAÇÃO DA POBREZA: PRETÉRITO M AIS QUE 

PRESENTE  
 
 
 

O fenômeno da pobreza que caracteriza com mais visibilidade as áreas 

periféricas, tem sido alvo de diferentes interpretações e proposições que asseguram, no 

contexto das relações de exploração e das políticas e programas oficiais, a efetivação 

de sua erradicação. No Nordeste, essas políticas vêm se apresentando desde o início 

do século XX, como estratégias de intervenção voltadas, em sua retórica, 

prioritariamente para as populações empobrecidas das zonas rurais. Nos últimos anos, 

os discursos elaborados em torno dessa temática ganham “novas” qualificações que 

têm nas “prescrições” do Banco Mundial para alívio da pobreza, uma de suas 

estratégias de intervenção nos países dependentes. 

 
 

4.1 - A Atualização dos (Velhos) Discursos - o sert ão como “lócus” privilegiado 

das políticas públicas . 

 

As idéias que amiúde - e já sedimentadas – perpassam a noção do que é o sertão, 

colocam em relevo as especificidades do ecossistema semi-árido.  Historicamente, o 

sertão tem sido apresentado sob a ótica das dificuldades impostas por este meio, que 

submete o homem às forças da natureza.  Em torno dele, foi construída uma imagem 

fortemente associada a determinadas características, que envolvem um conjunto de 

juízos e valores, adaptável a diferentes discursos e projetos.  Essa área simbolizou 

durante muito tempo, o cenário de um Nordeste impregnado de miséria, no qual o 

antagonismo era representado entre o homem e a natureza e não entre as classes 

sociais.  

O estudo de Rafael W. Ribeiro (1999), sobre os discursos elaborados pelos 

membros do Instituto Regional do Ceará no final do século XIX, demonstra como esse 

imaginário vai sendo moldado através de uma estrutura discursiva típica, elaborada em 

torno do fenômeno da seca e da necessidade de superar o atraso através de um 
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progresso que deveria encontrar solução para a estiagem, responsabilizada pela fome, 

dizimação do gado e pelo êxodo rural. Em sua análise, Ribeiro, assim como Iná E. de 

Castro e F. de Oliveira, demonstram que esse discurso sempre foi muito útil e 

estratégico para as elites da região que eram contempladas com generosos recursos, 

sobretudo em períodos de estiagens prolongadas. A comoção criada em torno de uma 

gente sofrida, espreitada pela morte precoce era ingrediente precioso no discurso 

político dos grupos oligárquicos. 

 

A manipulação interesseira dos recursos destinados às obras contra as 
secas e a obtenção de favores políticos, via clientelismo, eram fatos 
conhecidos mas, [...] não chegavam a afetar a imagem de sofrimento da 
região. Na realidade, naquela época, esse era um problema nacional e 
não de qualquer região em particular, sendo o Nordeste talvez 
considerado um mal menor dentro de um universo maior de problemas. 
A forma imagem da seca não permitia que ficassem claras as ligações 
entre a pobreza e as relações de produção na região. O discurso da 
seca foi, portanto, competentemente elaborado, divulgado e assimilado. 
Quaisquer outras relações causais tinham dificuldades de se impor 
como idéia corrente (CASTRO, I., 1997, p. 59, 60) 

 

Desse modo o imaginário da seca nordestina como tragédia social e econômica, 

faz da natureza um ente quase metafísico, idealizada e trabalhada nos discursos, como 

um obstáculo ao progresso e à justiça social.  Em seu trabalho intitulado Seca versus 

Seca. novos interesses, novos territórios, novos discursos no Nordeste (2005), Iná E. de 

Castro chama a atenção para uma nova retórica produzida por entidades e instituições 

públicas e privadas que se articulam em diferentes escalas.  À semelhança do “velho” 

discurso, a palavra-chave, está também na natureza, porém, “percebida como um 

potencial inestimável e um recurso redentor da economia regional, tanto pelas 

possibilidades de modernização, como pela perspectiva de inserção competitiva nos 

mercados nacional e internacional que ela oferece” (ibid., 2005, p. 314). 

Atente-se também que algumas imagens definidoras da idéia e designação do 

sertão, foram erigidas a partir de uma contraposição, estando sempre subentendida 

uma dualidade, a exemplo daquela que o opõe ao litoral; este apresentado como o 
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lugar que oferece positividades ali inexistentes.  Ocorre então, como analisa A. C. R. de 

Moraes, que o não-sertão será a referência para tornar o sertão 

 

um espaço-alvo de projetos.  [...] o sertão é qualificado para ser 
superado, por meio de um exercício onde a denominação já expressa 
interesses projetados pelo qualificador para os lugares abordados.  [...] 
Ultrapassar a condição sertaneja é a meta implícita dos discursos que 
buscam levantar e explicitar a sua essência (2002-03, p. 16). 

 

Desse modo, na reflexão de Moraes , contida em “O sertão: um ‘outro’ geográfico”, 

é evidenciado que para além das características do meio natural e das atividades que 

são ali desenvolvidas, o sertão, na realidade  

 

[...] não é um lugar, mas uma condição atribuída a variados e diferentes 
lugares.  Trata-se de um símbolo imposto.  [...] uma realidade simbólica: 
uma ideologia geográfica.  [...] O sertão é comumente concebido como 
um espaço para a expansão, como objeto de um movimento 
expansionista que busca incorporar aquele novo espaço [...] a fluxos 
econômicos ou a uma órbita de poder que lhe escapa naquele momento 
(ibid., 13, 14). 

 

A preocupação com a área do sertão do Nordeste62 não é recente e vem sendo 

traduzida, principalmente através de ações intervencionistas do Estado e de 

Organizações Não-Governamentais apoiadas por aquele, e com a implementação de 

políticas e programas fincadas no discurso de sanar os males da pobreza e socorrer os 

despossuídos da seca.  A criação em 1909 da IOCS – Inspetoria de Obras Contra as 

Secas – transformada em 1919 em IFOCS – Inspetoria Federal de Obras Contra as 

Secas é evidência dessa “preocupação”. 

                                                           
62 Segundo F. de Oliveira (1993), o reconhecimento da “região” Nordeste tem sofrido modificações 
significativas no curso da história econômica e social do país, tanto na dimensão política do controle e 
“fechamento” de uma região pelas suas classes dominantes, quanto no sentido das políticas públicas.  
No período colonial por exemplo, as dimensões do Nordeste eram bem mais restritas.  A área que hoje 
corresponde aos estados da Bahia e de Sergipe, não era considerada como Nordeste. Em 1877, registra-
se a formação da Comissão Imperial para elaborar medidas e projetar obras voltadas à questão da seca.  
Em 1831, há referências a um decreto da Regência Trina autorizando a abertura de fontes artesianas, na 
área do Sertão nordestino (Carvalho, s/d.). 
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Os limites do Polígono das Secas63 foram estabelecidos inicialmente em 1936 com 

vistas a selecionar as áreas de aplicação dos recursos destinados ao combate à seca 

com a construção de poços, açudes, estradas etc. Obras que mostravam sua 

debilidade na estiagem seguinte, mas que serviam como instrumentos para legitimar e 

consolidar a atuação de determinados grupos sobre o espaço.  

O Nordeste das secas não está desvinculado das novas configurações plasmadas 

pelo capital internacional.  Na medida em que o Nordeste açucareiro “[...] tinha sua 

expansão cortada pela simbiose dialética da constituição de outra ‘região’ [...] um outro 

Nordeste emergia gradualmente, submetido e reificado pelas mesmas leis de 

determinação de sua relação com o capital internacional: o Nordeste algodoeiro-

pecuário” (OLIVEIRA, F., 1993, p. 35).  

Nessa esteira, e com os mesmos propósitos e frustrações de suas ações, o 

DNOCS – Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – substitui o IFOCS em 

1945.  A seca torna-se a palavra-chave para os vários segmentos da elite regional, 

sobremaneira latifundiários e representantes políticos empenhados, igualmente com 

seus representados, na manutenção das relações de produção e de poder.  Relações 

que incidem diretamente na produção do território.  Esses grupos, denominados por 

Castro I. (2005) de atores tradicionais, se articulam e atuam preferencialmente nas 

escalas local, regional e nacional.  

 

É nas relações políticas e econômicas realizadas nos territórios, 
definidos por estas escalas, que os fenômenos resultantes de suas 
ações adquirem maior significado.  É nestas escalas que se dá a 
pertinência da medida destes fenômenos, a sua conseqüente 
visibilidade e o conteúdo explicativo do espaço por ele produzidos (2005, 
p. 303). 

 

 

Nesse contexto, o DNOCS, apesar de se constituir em departamento nacional, 

para combater a estiagem onde quer que se apresentasse no país, concentrou suas 

ações no Nordeste. Com este departamento, registrou-se um considerável avanço nos 

                                                           
63 A Lei 1348 de 1951 incluiu no Polígono das Secas o norte de Minas Gerais. (ANDRADE, 1986). 
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estudos relativos ao conhecimento e diagnóstico do semi-árido nordestino no tocante 

aos limites e potencialidades de suas condições físicas64 sem que tivesse ocorrido, no 

entanto, nenhuma transformação da forma como se dava a reprodução da estrutura 

econômica e social do referido Nordeste, ao contrário, as ações e investimentos do 

DNOCS, como a construção de barragens em época normal ou de estiagem, eram 

prioritariamente executadas e aplicadas 

 

nas propriedades de grandes e médios fazendeiros; não eram barragens 
públicas, na maioria dos casos serviam sobretudo, para sustentação do 
gado desses fazendeiros, e apenas marginalmente para a implantação 
de pequenas ‘culturas de subsistência’ de várzeas, assim chamadas as 
ribeiras das barragens.  [...] As ‘emergências’ criaram outra forma de 
enriquecimento e de reforço da oligarquia: não apenas os eleitores reais 
dos ‘coronéis’ tinham prioridade para engajamento nas frentes de 
trabalho, como os eleitores-trabalhadores-fantasmas pululavam.  Obras-
fantasmas e trabalhadores, ‘cassacos’ – fantasmas, povoavam as 
frentes de trabalho das secas (OLIVEIRA, F., 1993, p. 54, 55).   

 

Esse é o panorama no qual se dá a presença do DNOCS em Sergipe, que só em 

1957 teve instalado um de seus escritórios na capital, sendo registrado a construção de 

barragens e estradas na área do sertão nos mesmos moldes em que se processavam 

em outros estados do Nordeste.  Nesse contexto, a seca de 1958 oportunizou a 

concessão de benefícios, aos detentores de grandes imóveis com a execução de obras 

no interior dos mesmos. 

 

                                                           
64 A equipe encarregada desses estudos, coordenada por Miguel Arrojado Lisboa, José Augusto Trindade 
e José Guimarães Duque, contava com a participação de engenheiros agrônomos, botânicos, 
pedologistas, geólogos, hidrólogos, alguns desses, estrangeiros.  (Oliveira, F., 1993). É importante 
considerar no âmbito do conhecimento da realidade do Nordeste, o estudo de Josué de Castro – A 
geografia da Fome (1956) – fundamental também para publicização da pobreza do Nordeste. Segundo 
M.C. de Andrade, os estudos de Josué de Castro sobre a realidade de fome do Recife, vai além, 
constituindo-se em uma Geografia da Fome no Brasil e em uma Geopolítica da Fome, tendo em vista a 
vinculação que estabelece em sua Obra, a relação entre os padrões de alimentação das regiões 
brasileiras e a dominação do capital internacional. Nessa linha, o trabalho de Antonio A. T. de Carvalho 
(2003), “Josué de Castro: um geógrafo de múltiplas contribuições revisitado em suas idéias” enfatiza a 
importância do trabalho de Castro registrando o pensamento de Milton Santos e de A. C. R. de Moraes a 
esse respeito, para os quais a Geografia da Fome está inscrita em uma geografia social crítica, abrindo 
para os geógrafos a necessária perspectiva de engajamento social. Para Carvalho, a descrição contida 
na Obra de Castro tem uma força de denuncia que possibilita uma análise das contradições do modelo 
de desenvolvimento adotado no Brasil naquele contexto histórico. 
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A identificação do problema social do Nordeste com a suposta questão hídrica, 

justificava a criação de órgãos e comissões com o objetivo de promover o 

desenvolvimento do Nordeste, particularmente do Vale do São Francisco.  Criam-se a 

CVSF – Comissão do Vale do São Francisco em 1948, substituída pela SUVALE – 

Superintendência do Vale do São Francisco em 1967 e depois a CODEVASF – 

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco.  Fundos nacionais e/ou 

internacionais como o FINOR – Fundo de Investimento do Nordeste e o FIDA – Fundo 

Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (agência das Nações Unidas) e o Banco 

Mundial, passam a constituir a retaguarda financeira para implementar o objetivo de 

promover o desenvolvimento daquela área. 

Programas e projetos especiais criados e implementados na década de 1970 para 

tornar a economia do semi-árido mais resistente aos efeitos das secas, como o 

Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste (1974) - 

POLONORDESTE e o Programa Especial de Apoio ao Desenvolvimento da Região 

Semi-árida do Nordeste (1976) - SERTANEJO65 aprofundaram ainda mais o processo 

de expropriação e o acirramento dos conflitos agrários.   Ao discorrer sobre o discurso e 

a prática do planejamento regional do Nordeste no período do regime autoritário, Inaiá 

M. Moreira de Carvalho (1987), ressalta a fidelidade e o apoio irrestritos das classes 

dominantes ao poder central.  Em troca,  

 

[...] seus interesses mais fundamentais eram preservados (como o 
monopólio de posse da terra e a repressão ao movimento dos 
trabalhadores.  [...] o Governo Federal também contribuía de modo 
direto para a manutenção de mecanismos clientelistas que viabilizavam 
os padrões tradicionais de dominação políticas vigentes na Região, 
como a utilização de verbas e das instituições do aparelho do Estado 
(CARVALHO, 1987, p. 257).  

 

Dessa forma, programas especiais que se propunham a oferecer estratégias para 

que as populações aumentassem a capacidade de resistência às secas, ficavam 

efetivamente no campo dos propósitos e metas continuamente a serem alcançadas. 
                                                           
65 O detalhamento do Projeto Sertanejo (1976), com a avaliação de sua aplicação no sertão sergipano é 
feita por A. Virgínia C. de Menezes em título “Estado e organização do espaço semi-árido sergipano”, 
1999. Tese de doutorado. Universidade Estadual Paulista – Rio Claro. 
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Considerando o POLONORDESTE, o Projeto Sertanejo e o PROHIDRO66 Carvalho 

avalia que “[...] nenhum deles chegou perto desse objetivo. E, no que tange à melhoria 

de vida das populações rurais, à expansão do emprego e à redução das migrações 

para os centros urbanos, os resultados daqueles Programas foram insignificantes, ou, 

até contraproducentes” (CARVALHO, 1987, p. 255). 

Pode-se constatar a pertinência dessas colocações, no caso da expansão 

extraordinária das pastagens em Sergipe, entre 1960 e 1980, principalmente no Alto 

Sertão.  O trabalho de Marleide M. Santos (1982) sobre o processo de pecuarização no 

estado, aponta que a política de crédito incrementada pelos bancos oficiais no bojo de 

programas especiais voltados para o semi-árido, contribuiu de forma significativa para a 

intensificação do êxodo rural e a ampliação da concentração de terra. A pecuária 

bovina alcançou intenso crescimento, graças as ações públicas de apoio à 

modernização da agricultura, nos moldes já conhecidos, onde se inserem tanto o 

Projeto Sertanejo quanto o crédito rural subsidiado.  

Segundo T. Bacelar A. (2000), com base no Relatório da Comissão Mista sobre o 

Desequilíbrio Inter-Regional de 1993, com esses projetos ocorre a partir de 1970 até 

1989 uma expansão considerável da área ocupada pela fruticultura irrigada no Vale do 

São Francisco, mostrando a tendência do fortalecimento da agricultura voltada para a 

exportação. Ao mesmo tempo, foi registrada uma redução da produção de cultivos 

alimentícios como o arroz, o feijão e o milho, resultando em graves prejuízos para os 

camponeses que se dedicavam a essas culturas, o que implicou na intensificação da 

expropriação dessa classe e no agravamento de suas condições de reprodução da 

vida.  

É nesse contexto que a partir de 1985 o semi-árido sergipano torna-se, mais 

explicitamente, o alvo das ações governamentais através de um amplo projeto que 

assegurava resolver definitivamente os problemas que atingiam as populações do 

sertão, atribuídos às estiagens.  Segundo Ibarê Dantas (2004), em Sergipe, as fortes 

relações políticas baseadas no clientelismo e nas práticas autoritárias, revelam o meio 

sobre o qual a elite dominante reproduz sua hegemonia e credenciam esse estado para 
                                                           
66 O Programa de Aproveitamento dos Recursos Hídricos – PROHIDRO – foi implementado através do 
DNOCS e da CODEVASF. 
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servir de laboratório para implementação de vários programas, como contrapartida aos 

conflitos sociais que começavam a eclodir na década de 1970, revelando a estrutura 

conservadora que estava na base das relações sociais e de produção. 

No bojo do Projeto Nordeste – parte integrante do III PND – financiado pelo Banco 

Mundial o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor – PAPP, batizado com a 

denominação de Projeto “Chapéu de Couro”, assegurava a perfeita convivência com as 

secas67 e captava todas as fontes de recursos dos programas especiais do governo 

federal e dos bancos internacionais, dando ênfase ao semi-árido e, portanto à política 

hídrica (NOBRE, 2008). A proposta incluía o desenvolvimento de ações, com o objetivo 

de contribuir para a modificação dos padrões sociais e econômicos dos produtores 

rurais, responsáveis por boa parte da oferta de alimentos, em consonância com o 

objetivo geral do programa: erradicar a pobreza absoluta, através do aumento da 

produção e da produtividade dos pequenos produtores rurais (MINTER/SEPLAN. 

Projeto Nordeste, concepção básica. 1984). 

Para Regina Novaes (1994), o PAPP apresentou um componente diferenciado em 

relação a outros projetos implementados no período: a suposta participação da 

comunidade e organizações sindicais rurais. Os STRs estavam nas comissões políticas 

municipais, estaduais e regionais para acompanhar e avaliar a execução dos projetos 

que seriam desenvolvidos nos municípios. Na realidade havia um processo de 

cooptação com a vultosa soma de investimentos disponibilizados, tendo despertado o 

interesse de sindicatos para esse Programa. “Em alguns casos, conseguiram 

orçamento superior às Secretarias Estaduais de Agricultura” (ibid, p. 58).  

                                                           
67 O governador João Alves Filho torna a promessa de levar água às populações do semi-árido, o seu 
mote de campanha.  Inicia o seu 1º mandato em 1983, sob a alcunha de “João da Água”.  O Chapéu de 
Couro é o seu carro-chefe nos três mandatos em que governou Sergipe: 1983 – 1987; 1991 – 1994 e 
2003 – 2006, passando pelos Partidos PDS e PFL agora Democratas – DEM, por onde tentou sua quarta 
reeleição sem contudo lograr êxito. Segundo Ibarê Dantas, o governador J.A. Filho era homem de 
confiança do regime militar, sendo indicado em 1978 como prefeito biônico de Aracaju/SE e, no governo 
de José Sarney ministro do Interior. Fez seu marketing político como “tocador de obras” e “João da água”. 
Nos períodos em que esteve a frente da administração do estado, principalmente em seu segundo 
mandato, quando estreitou as alianças com o capital privado através do Projeto Califórnia com a 
citricultura e desencadeia ao mesmo tempo um processo de perseguição sem precedentes ao MST. Para 
João Daniel, preso por duas vezes e tendo que sair temporáriamente do estado (1990 – 1992), era 
propósito do governador João Alves destruir a qualquer custo a organização dos Sem Terra.  
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Entretanto, a participação dos sindicatos restringia-se tão somente a “organizar as 

comunidades” e as intenções anunciadas pelo PAPP de incluir prioritariamente o 

pequeno produtor foram substituídas no final da década de 1980 pela implantação do 

Projeto de Irrigação Califórnia, entre os municípios de Poço Redondo e Canindé de São 

Francisco. Este é apresentado como expressão maior da intervenção governamental no 

Sertão sergipano. Propondo-se a atender à necessidade de produção de alimentos e a 

absorver mão-de-obra, corresponde em seus propósitos, ao estágio tecnológico mais 

avançado da agricultura, praticada em um meio físico adverso. Na realidade, o Projeto 

de Fruticultura Irrigada representou o aprofundamento da aliança daquela 

administração com o capital privado. Pensado para expandir a agricultura empresarial 

moderna, com possibilidades para investimentos que atenderiam aos interresses e as 

demandas do mercado frente a competitividade cada vez maior dos países periféricos, 

gerou um conflito que envolveu centenas de famílias de camponeses dessa área que 

tornaram-se “Sem Terra”, para reconquistar na luta, parte da terra expropriada. 

Nessa sistemática, chega-se aos anos de 1990 com mais um projeto para cumprir 

as metas não alcançadas pelo anterior.   O Projeto de Apoio às Famílias de Baixa 

Renda do Semi-Árido de Sergipe, o “Pró-Sertão”, resultante do acordo entre o Governo 

do Estado e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário – FIDA.  Não é 

surpreendente que o discurso de melhorar a qualidade de vida no meio rural, fosse 

mais uma vez apresentado como objetivo do projeto, desta vez, com o componente da 

sustentabilidade ambiental e econômica (SAGRI/SE. Pró-Sertão, 1997).  Em outras 

palavras, continuava perseguindo-se a meta de combater a pobreza rural, 

considerando-se, agora, a cara idéia da descentralização a partir de uma gestão 

participativa, que busca legitimidade na sociedade, não obstante continuar a 

estabelecer relações geralmente pautadas nos interesses dos segmentos que estão no 

poder.  

Observa-se que os programas desenvolvidos a partir de 1995, como o Pró-Sertão, 

têm como referência um novo modelo para o desenvolvimento do Nordeste: o Projeto 

ÁRIDAS, resultado das discussões que tiveram lugar na Conferência Internacional 

sobre Impactos de Variações Climáticas e Desenvolvimento Sustentável em Regiões 

Semi-Áridas – ICID – realizada em Fortaleza-CE em 1992.  No novo projeto, emerge 
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uma proposta, para o período de 1995 a 2020, vista como inovadora, para ser aplicada 

aos programas de desenvolvimento.  A sua estrutura assenta-se em quatro dimensões: 

a geoambiental, que deve aliar a utilização dos recursos naturais à proteção do meio 

ambiente; a econômico-social que enfatiza a competitividade e a inserção da região nas 

economias nacional e internacional; a científica tecnológica referente à aplicação de 

novas tecnologias voltadas para a competitividade, à conservação dos recursos 

naturais e a mudança social; e ainda, a dimensão político-institucional que incorpora o 

modelo de gestão integrada e descentralizada (PROJETO ÁRIDAS, 1995). 

Considerado como um referencial metodológico para os programas de 

desenvolvimento do Nordeste, a filosofia que fundamentou o ÁRIDAS, 

 

[...] foi se corporificando e sendo introjetada por pesquisadores, 
professores, formuladores de políticas públicas e organizações, além 
dos governos estaduais [...]  O Projeto ÁRIDAS se consolidou como um 
programa que envolveu parcerias de entidades públicas e privadas e 
técnicos do país e estrangeiros, cuja pretensão era identificar 
instrumentos que viessem, de forma definitiva, erradicar a pobreza e 
garantir o desenvolvimento sustentável  (LISBOA, 2007, p. 186). 

 

 

É nessa perspectiva, como desdobramento do Projeto Nordeste, que o Programa 

de Combate à Pobreza Rural – PCPR, em Sergipe, Santa Maria, passa a elaborar 

projetos destinados a 71 dos 75 municípios que compõem o estado. Os acordos 

firmados entre o Banco Mundial – órgão financiador – o Governo do estado, entre 1996 

e 2001 e 2002 e 2006, elegem as comunidades rurais como beneficiárias, os Conselhos 

Municipais como co-executores “[...] e o governo do estado e as Associações como co-

financiadores. A proposta é incentivar a participação dos beneficiários em todo o 

processo de implementação e fiscalização” (ibid, p. 217). 

É importante considerar que a noção e a mensuração da pobreza emergem no 

seio das organizações de cooperação internacional, particularmente do Banco Mundial 

no início da década de 1990. Em um de seus relatórios, essa instituição chama a 

atenção dos governos para a necessidade de se conhecer a real situação dos pobres, 

condição para traçar estratégias desenvolvimentistas adequadas para combater a 
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pobreza (BANCO MUNDIAL, 1990).  A partir de então, os programas e políticas 

públicas elaborados nos países periféricos da Ásia, África e principalmente na América 

Latina se encaixam e respondem às recomendações do Banco Mundial e do Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.  É no bojo dessas orientações 

que vai se inscrever a nova proposta de política de desenvolvimento para o meio rural 

brasileiro com base nos Planos de Desenvolvimento Rural.  

 

4. 2 - Desenvolvimento Territorial – expressão do d esenvolvimento rural 

 

A partir de 2003, vai se dar a ampliação das iniciativas voltadas ao planejamento 

territorial que se torna alvo das ações de vários ministérios: o Ministério do 

Desenvolvimento Social com o Fome Zero. O Ministério de Integração Nacional e o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário com os Planos de Desenvolvimento Territorial 

Rural. Este Ministério assume como foco de sua atuação a meta do desenvolvimento 

sustentável dos territórios rurais, através do estímulo e fortalecimento da coesão social 

e territorial das regiões, como harmonizador do processo de ordenamento e 

desenvolvimento das sociedades nacionais. 

Esse desenvolvimento harmônico segundo o MDA, só será revelado 

definitivamente “[...] quando sua população, por meio dos fatores sociais, reconheça 

seus elementos caracterizadores da coesão social e territorial, durante ou logo após, o 

processo de sua identidade e proposição de sua visão de futuro” (MDA, 2003, p. 24). 

É com essa filosofia que se dá a criação da Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial (SDT) no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, no interior 

das orientações e propostas para a “nova” concepção de desenvolvimento. Ela passa a 

associar as políticas públicas voltadas para o campo, sobretudo as linhas de 

financiamento à noção de desenvolvimento territorial, apresentada como uma 

orientação original das políticas de desenvolvimento rural.  

Nessa nova configuração, o município perde a centralidade das ações, sobretudo, 

como alvo dos financiamentos. A SDT justifica que apesar do município ser 
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fundamental no controle social, é uma unidade administrativa que não dá conta da 

complexidade de relações que se estabelece no processo que leve o desenvolvimento 

rural. A referida Secretaria imprime um novo enfoque que tem como referência as ações 

intermunicipais desenvolvidas em territórios, considerando-os como um espaço físico, 

geralmente contínuo, caracterizado por critérios multidimensionais que se relacionam 

interna e externamente por meio de processos específicos onde se distinguem 

elementos de identidade, coesão social, cultural e territorial (MDA/SDT/Condraf, 2003).  

A partir da análise dessa perspectiva observa-se que a retórica que permeia o 

enfoque territorial é o fortalecimento da organização social dos agricultores familiares e 

a participação de instituições formalmente constituídas, na forma de consórcio ou 

associações, que deverão elaborar seus projetos em consonância com as demandas 

dos territórios em que estão inseridos (SCHNEIDER, 2004). Esse enfoque está em 

sintonia com os objetivos/determinações de instituições como o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID), e os Institutos de Cooperação para a Agricultura (IICA), de 

impulsionar o desenvolvimento e o combate à pobreza rural em escala regional 

(América Latina), mas também de organismos internacionais como o Banco Mundial e o 

FMI. 

O estudo de Elsa Souza Kraychete (2005), O limite das estatísticas de medição da 

pobreza: elucidação das desigualdades sociais ou instrumento de planejamento? 

observa que o conceito de desenvolvimento humano proposto por essas instituições se 

apóia nas noções de igualdade de oportunidades visando o acesso aos bens e serviços 

básicos, como educação, saúde, nutrição e saneamento.  A acessibilidade a esses 

bens levaria, por um lado, a ampliação das capacidades dos indivíduos, igualando-os 

com vistas à competição no mercado e, por outro, seria um meio para elevar a 

eficiência dos escassos recursos e para a garantia de uma sociedade bem ordenada, 

sem que para isso, seja dado espaço para a reflexão sobre as raízes das 

desigualdades sociais.  

 

Em relação ao tema da pobreza, Conceição (2005) em seu artigo sobre A 

geografia do espaço da miséria, analisa, num contexto em que se dá a continuidade da 
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profetização da aceleração do crescimento econômico e do fim das desigualdades. A 

partir de 1980, a miséria  

 

torna-se condição substantiva, explicativa desta temporalidade, tendo 
como significado a situação de carência dos meios de subsistência, 
indigência, penúria, ou seja, condição do que possa ser considerado 
vergonhoso, deplorável, infâmia e torpeza (CONCEIÇÃO, 2005, p. 167). 

 

O discurso embutido nas novas políticas de desenvolvimento atribui justamente ao 

pobre a “possibilidade” para que ele encontre saídas para a sua situação de miséria. 

“Paradoxalmente, se faz uma re-inversão de papéis. Conforme ditames do Banco 

Mundial serão os próprios pobres responsáveis pela garantia dos seus direitos, através 

da participação e da cooperação, condições do desenvolvimento sustentável” (ibid, p. 

168).  

A concepção que o Banco Mundial apresenta, dissocia completamente o 

fenômeno da pobreza de suas causas estruturais e, ao invés de falar em eliminação, 

passa-se a falar em “alívio”. Em relação a distinção entre pobreza e desigualdade, 

Kraychete afirma: 

 

com esta separação fica delimitado o espaço em que o tema da pobreza 
é posto em discussão no âmbito da instituição: não se quer discutir as 
relações sociais responsáveis pela determinação da distribuição da 
renda e da riqueza nas sociedades capitalistas, mas tomar a pobreza 
como uma categoria em si.  Apreendida de forma dissociada do modo 
de produzir e distribuir próprio do capitalismo, a noção de pobreza 
desaparece como categoria social (KRAYCHETE, 2005, p. 51). 

 

A classificação pelo Banco Mundial de uma parcela da população na categoria de 

pobre comporta níveis diferenciados por duas linhas: a de indigência, associada à 

pobreza extrema e a de pobreza. Para a categoria dos extremamente pobres são 

reservadas políticas compensatórias e de caráter filantrópico, nas quais incluem-se as 
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bolsas. Às relativamente pobres, destinar-se-ão políticas voltadas para a inserção dos 

mesmos no mercado, a exemplo dos bancos da terra68 e das políticas de crédito (ibid). 

É importante lembrar que esse modelo se insere em programas elaborados e/ou 

articulados no seio de agências e organismos internacionais – FMI, BIRD, BM - como 

estratégia (ao menos retórica), para diminuição da pobreza e fomento do 

desenvolvimento local, associado teoricamente às práticas do desenvolvimento rural 

sustentável. Para esses organismos, particularmente para o Banco Mundial, pobreza e 

desigualdade se constituem nos grandes desafios a serem enfrentados para que o 

Brasil alcance o desenvolvimento.  

A partir dos anos 1990, essa instituição retoma o seu interesse pelas questões 

inerentes ao campo dos países da América Latina, África e Ásia. Segundo Sérgio Sauer 

(2004), o modelo em que se baseiam as propostas do Banco Mundial, seja na versão 

do “Novo Mundo Rural”, seja nas diretrizes estabelecidas no desenvolvimento territorial 

sustentável, coadunado com as “sugestões” que aquele banco estabeleceu desde o 

início de 1990, sobretudo no que diz respeito à demanda e a luta histórica pela reforma 

agrária no Brasil. 

Desde esta década, o Banco Mundial contempla em seus financiamentos, projetos 

voltados prioritariamente para a redução da pobreza, ajuste fiscal sustentável, retomada 

do crescimento, crescente efetividade do desenvolvimento e melhor administração dos 

ativos ambientais (GRUPO BANCO MUNDIAL, 2002). Desse modo é questionável a 

originalidade do desenvolvimento territorial inclusive em relação ao programa 

sintetizado no “Novo Mundo Rural”, do governo Fernando Henrique Cardoso.  

 

                                                           
68 Os projetos que materializaram a “reforma agrária” no Brasil no governo FHC, sobretudo a partir de 
1996, tiveram como programas principais o Cédula da Terra e o Banco da Terra implementados com 
recursos financiados pelo Banco Mundial. Contraditoriamente, a eficácia desses programas foi colocada 
em dúvida até mesmo pela instituição financiadora e suscitou debates por parte das diversas 
organizações ligadas à questão agrária, principalmente os movimentos sociais, considerando que o 
público-alvo constituía-se de agricultores sem terra ou com terras insuficientes para a subsistência. A 
chamada reforma agrária de mercado tem sido analisada em vários trabalhos. Entre eles, o de Sérgio 
Sauer (2004) analisa as contradições desses programas, comprovando a estratégia perversa da tentativa 
de se promover uma “reforma agrária” para sufocar os conflitos históricos e enriquecer ainda mais os 
latifundiários, já que a compra e a venda da terra não comportaria o mecanismo de pagamento em 
Títulos da Dívida Agrária e sim o pagamento em dinheiro.  
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Héctor Ávila Sánchez em artigo intitulado Agricultura, multifuncionalidad y nueva 

ruralidad. La geografía rural em el estudio de los procesos territoriales, situa a 

discussão de uma nova ruralidade como um dos paradigmas que apontam para uma 

redefinição das políticas públicas para o desenvolvimento rural a nível internacional no 

contexto da reestruturação produtiva dos últimos trinta anos.  

Nessa direção,  

 

la Multifuncionalidad de la agricultura y Nueva Ruralidad, son fenómenos 
que se han desarrollado tanto en el contexto de los países europeus 
como en el América Latina durante la década de los años noventa. Se 
trata de processos referentes a las transformaciones productivas, 
sociales, territoriales y ambientales que ocurren en el medio rural; en el 
eje de sus análisis se plantea el reacomodo de los procesos del medio 
rural en el contexto de la globalización (SÁNCHEZ, 2005, p.130). 

 

Entretanto, chama a atenção o condicionante do crescimento econômico para que 

seja alcançada essa nova ruralidade: “(...) cumprir com os requisitos da produção, da 

otimização de seus recursos e da geração de riquezas”. (MDA, 2003, p 11). Esses 

requisitos se inserem nas exigências que são dirigidas pelo Fundo Monetário 

Internacional a partir dos anos de 1980 que preconizavam fundamentalmente a redução 

dos gastos públicos e a promoção do agronegócio com a crescente presença do setor 

privado na gestão e direção dos processos, bem como o incentivo à criatividade e ao 

“espírito” empresarial dos produtores rurais. É nesse sentido que “[...] o Estado 

brasileiro, amparado pelo pacto de classes que lhe dá sustentação política, protagoniza 

políticas em concordância aos interesses do capital, e as coloca em prática a fim de 

exercer o controle social” (THOMÁS-JUNIOR, 2002, p. 10).  

Algumas medidas apresentadas como inovações em relação ao governo anterior, 

têm representado na realidade ajustes que se traduzem basicamente no enfoque 

diferenciado, mas inalterado em sua lógica. Um dos exemplos que ilustra esse quadro é 

o Banco da Terra que, como programa, foi substituído por outro, com o nome de 

Consolidação da Agricultura Familiar (CAF); apesar da ampliação das linhas de 

financiamento, os princípios que o regem apontam para uma consolidação do 

paradigma neoliberal com a manutenção das assimetrias existentes no meio rural. 

                                              140



 

  

O arsenal teórico e prático do desenvolvimento territorial rural, coloca em relevo a 

reorganização territorial, a preocupação em criar mecanismos de participação através 

do discurso que dá ênfase à cidadania e à escala local. Na análise de Lisboa (2007), 

com a conivência dos estados, o Banco Mundial impõe o ajuste estrutural como 

condição para investir nos países periféricos, assumindo a definição das políticas 

desses países, expressando o caráter contraditório do seu discurso pelo 

desenvolvimento sustentável. Na realidade, o ajuste beneficia tão somente os grupos 

que detêm o capital, imprimindo à sustentabilidade, um sentido fetichizado. 

Como aponta Carlos A. de Mattos (1990), em uma estrutura socioeconômica, 

política e ideológica do capitalismo, as reformas que objetivam a descentralização na 

figura do desenvolvimento local dificilmente contribuirão para o aumento da 

democratização e da justiça social, porque se orientam a satisfazer necessidades 

colocadas pela reestruturação capitalista de orientação neoliberal, que persegue a 

redução e limitação das funções do Estado e a ampliação da acumulação do capital. 

Desse modo, fica evidente, como afirma Gómez, que na política de desenvolvimento 

dos Territórios Rurais, 

 

a distância entre os objetivos e os meios para conseguí-los é uma 
constante [...] e uma forma sutil de controlar os participantes no 
processo, criando enormes expectativas que nunca se cumprem, mas 
dispersando as responsabilidades de tal modo que a possibilidade de 
reivindicação se torna quase impossível, porque resulta difícil identificar 
a quem reclamar (2006, p. 369). 

 

Não obstante as experiências que evidenciam essa realidade, o MDA promove a 

criação de territórios rurais em todo o país – conforme representada na figura 6 - como 

foco das políticas públicas a partir do pressuposto da necessidade de implementar 

políticas com objetivos que contemplem a heterogeneidade dos territórios com vistas à 

integração. Com esses propósitos, o território desse desenvolvimento é visto como uma 

figura de planejamento que congrega municípios que apresentem certa identidade 

produtiva, cultural e, sobretudo, coesão social a fim de que sejam promovidas ações 

conjuntas para o desenvolvimento.  Dessa forma, 
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a emergência da abordagem territorial do desenvolvimento rural 
pressupõe que o nível adequado de tratamento analítico e conceitual 
dos problemas concretos deva ser o espaço de ação em que 
transcorrem as relações sociais, econômicas, políticas e institucionais. 
Esse espaço é construído a partir da ação entre os indivíduos e o 
ambiente ou contexto objetivo em que estão inseridos. Portanto, o 
conteúdo desse espaço é entendido como território (SCHNEIDER, 2004: 
27). 
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Nesse sentido, o território torna-se de fato um “poderoso” instrumento de 

planejamento no qual são encontradas as soluções para os problemas vividos pelas 

populações locais, na medida em que descobrem a sua “vocação” e usam a 

capacidade criativa e empreendedora! Essa compreensão aproxima-se da idéia de 

territórios de identidade sob uma perspectiva humanística do desenvolvimento 

abordada na obra de Giuseppe Dematteis Il contributo della geografia umana alle 

scienze del território (1995), na qual são evidenciados aspectos como diversidade e 

reciprocidade entre as forças sociais dos sujeitos locais com suas convergências e 

divergências. O território é visto como condição de processos de desenvolvimento 

considerando, segundo Marcos A. Saquet (2007)69, as relações transescalares entre 

diferentes lugares e pessoas.  

Não é demais enfatizar que o Banco Mundial constitui-se hoje no principal 

organismo internacional de elaboração de projetos direcionados ao espaço agrário; em 

sua avaliação, as tensões sociais no campo são aquelas que contêm um potencial 

disruptivo que pode influenciar toda a sociedade.  

Com relação ao interesse renovado do Banco Mundial pelo meio rural (tema 

desconsiderado na década de 1980 no qual a instituição prioriza os programas que 

dizem respeito aos ajustes estruturais), João Márcio M. Pereira (2005) reconhece 

algumas razões que motivaram aquela instituição nessa retomada. Entre elas, a 

necessidade de “resolver” os conflitos agrários, neutralizando as ações dos movimentos 

sociais de luta pela terra e por reforma agrária, tendo presente a segurança e a 

estabilidade do capital. Essa razão contribuiria para um outro aspecto que seria a 

oportunidade de despolitizar o tratamento da questão agrária existente em grande parte 

dos países do Sul, pois, o fim da Guerra Fria, teria arrefecido a vinculação entre a luta 

pela Reforma Agrária e o ideário de transformação social mais radical; além destas, 

aparece como imperiosa necessidade, a criação de programas e projetos sociais para 

compensar, ao menos em parte, os impactos negativos das políticas de ajuste estrutural 

sobre parcelas significativas do campesinato. 

                                                           
69 Esse autor desenvolve uma profunda e extensa análise do conjunto da obra de Guiseppe Demattes em 
seu livro “Abordagens e concepções de território” (2007). 
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É nesse contexto que vai se dar a formulação de uma política ampla e com 

objetivos múltiplos que tem no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar –  PRONAF – a materialização das estratégias estabelecidas pelo MDA. O 

programa foi concebido para ser implementado a longo prazo, alcançando todos os 

espaços rurais do Brasil, especialmente aqueles cujos perfis apresentam características 

de estagnação econômica, problemas sociais e riscos ambientais, com significativa 

presença de agricultores familiares. 

A escolha e delimitação geográfica dos territórios se dá a partir de duas 

orientações: a consideração de “território rural” com base nas microregiões geográficas 

com densidades demográficas inferiores a 80 hab/km2 e população média por 

município de até 50.000 mil habitantes, e a segunda, que leva em conta os critérios de 

priorização do MDA:  concentração de agricultores familiares e de famílias de 

agricultores sem terra acampadas ou assentadas por programa de reforma agrária; 

ordenamento e priorização dos trabalhos nos territórios através da parceria entre 

Governo e sociedade civil articulada no interior dos Conselhos Estaduais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável. 

É sob essa perspectiva e aparente preocupação, que o Alto Sertão de Sergipe é 

perfeitamente enquadrado na classificação de pobreza estabelecida pelo Banco 

Mundial.  O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH – dessa área é a pior do estado, 

evidenciado por alguns indicadores sociais, como também a sua renda per capita de R$ 

75,00, bem abaixo da média do estado de R$ 163,00, como ilustram as figuras 7 e 8.  

0,687

0,575

Sergipe

Alto Sertão

 
Figura 7: IDH - Alto Sertão / Sergipe 
Fonte: IBGE, 2007 – Censo Demográfico 2000 
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Figura 8: Renda Per Capita dos Territórios 
Fonte: IBGE, 2007 – Censo Demográfico 2000 
 

 

É importante observar que esses indicadores referentes ao ano de 2000 são 

registrados após várias décadas de implementação de projetos de desenvolvimento 

nessa área, sobretudo a partir da década de 1970, como visto alhures, justamente com 

propósitos e objetivos de promover a superação da miséria e proporcionar a melhoria 

desses indicadores. As contradições que perpassam esse desenvolvimento são 

materializadas na construção de obras que elevaram o PIB da região como a Usina 

Hidrelétrica de Xingó nos anos de 1980 e 1990 no município de Canindé, sem contudo 

ser traduzida em melhorias das condições de vida para as populações locais. Ao 

contrário, a sua instalação representou a expropriação de centenas de famílias e o fim 

do ciclo das cheias com efeitos irreversíveis para as populações ribeirinhas daquela 

área, que viviam basicamente da atividade pesqueira e do plantio do arroz. Com o 

término da construção do Complexo de Xingó, a demanda por mão-de-obra dá lugar a 

um contingente de desempregados sem precedentes na área. 

A contrapartida a esta realidade tem sido a intensificação dos conflitos, a 

crescente organização e engajamento dessa população nos movimentos de luta pela 

terra e por reforma agrária, que tem feito do Semi-Árido a área de maior concentração 

de assentamentos de reforma de Sergipe.  
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É nesse contexto, sendo considerado pelo INCRA como “área reformada” que a 

SDT vai constituir em 2004 o Território do Alto Sertão de Sergipe – TASS – como um 

dos 160 atuais territórios rurais homologados pelo MDA. Este território, historicamente 

marcado pelo binômio latifúndio-minifúndio e pela persistência de relações oligárquicas 

e clientelistas, abrange os municípios de Canindé de São Francisco, Poço Redondo, 

Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe, Gararu, Nossa Senhora da Glória e Nossa 

Senhora de Lourdes70. E é considerado estratégico do ponto de vista dos conflitos 

sociais e da luta por reforma agrária apresentando, nesse sentido, a maior 

concentração de acampamentos e assentamentos rurais do estado.  

Desde 2003, que o MST e o INCRA promovem a articulação para viabilizar as 

estratégias e os instrumentos estabelecidos pela SDT mas também para buscar 

caminhos que contribuíssem para a leitura e compreensão do novo processo que se 

impunha no âmbito do desenvolvimento territorial. Nesse sentido, foi promovido um 

Seminário71 sobre território, no qual a profª. Alexandrina L. Conceição fez uma análise 

do sentido de território, advertindo que, no contexto da proposta de desenvolvimento 

para o campo era necessário perceber o conteúdo do discurso construído e a realidade 

vivida pelos camponeses. Assim, falando da perspectiva dessa classe enfatizava a 

relação intrínseca entre território e autonomia  

 
uma porção de terra, vista como condição necessária para a vida, para a 
garantia de vida do homem, só se configura território quando se tem 
condição de vida”. Ou seja, quando o homem se apossa da terra e 
obtém a condição de vida. Obter uma condição ótima de vida é um 
processo que inclui apropriação, produção e reprodução de vida. Dessa 
forma, mirando a condição de território camponês, construído 
socialmente, só posso dizer que o grupo tem um território, se existir 
apropriação. Assim, produzo e reproduzo, tenho autonomia de vida 
(CONCEIÇÃO, 21/10/04). 

                                                           
70 Inicialmente o TASS não incluiu Nossa Senhora de Lourdes. A sua inclusão se deu em 2007 após um 
processo de pressão e negociação por parte da administração pública, associações e grupos 
organizados daquele município. Segundo Gismário, “houve um esforço muito grande do pessoal de 
Lourdes para que este município fosse incorporado ao nosso território”.  
71 Este Seminário realizado em Simão Dias, foi construído pela Associação Ambientalista Comunitária 
deste município, com a colaboração do MST, com a participação de sindicatos rurais e do Movimento de 
Pequenos Agricultores. Além da professora Alexandrina Conceição (UFS), o evento contou com 
palestrantes que ali representavam órgãos públicos envolvidos na proposta. Naquele momento a 
expectativa e ansiedade eram visíveis nas expressões e colocações daqueles camponeses que tentavam 
compreender a “novidade” do desenvolvimento territorial. 
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Outras reflexões profundamente interessantes e pertinentes foram suscitadas no 

decorrer do Seminário, entre elas, o sentido das dimensões abarcadas pela condição e 

processo de apropriação que envolve uma relação indissociável entre afetividade, 

economia – busca de uma unidade de produção -, política. “A partir dessas relações, eu 

vou estabelecendo valores – cultura – construídos em nossas relações afetivas, 

econômicas e políticas” (ibid). Com esses parâmetros, torna-se um equívoco, tomar um 

desses aspectos como referencial para definir o território como instrumento do 

desenvolvimento. Dessa forma, afastava-se a ilusão de que uma nova abordagem de 

desenvolvimento resolveria os problemas existentes. 

O tema voltou a ser abordado de forma sistemática em janeiro de 2005, no 18º 

Encontro Estadual do MST – São Cristóvão/SE, já com evidências da complexidade 

que configurava a dinâmica do desenvolvimento territorial e os desafios que estavam 

sendo colocados para os movimentos, momento que exigia uma maior organização e 

fortalecimento para que a autonomia defendida pelos mesmos não fosse enredada na 

trama que se desenhava.  

No Marco Referencial para Apoio ao desenvolvimento de territórios rurais (2005), 

para implementar e alcançar os propósitos do DTR, estão contidos os critérios para a 

seleção dos territórios, a meta a ser alcançada até 2007, fortalecimento da gestão dos 

territórios, através das Comissões de Implantação das Ações Territoriais (CIATs) e dos 

Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRs), o fortalecimento 

das redes sociais de cooperação, mediante incremento da capacidade técnica, 

gerencial e articuladora dos atores sociais, tanto das instâncias gestoras como das 

comunidades. 

O processo de construção dos instrumentos para efetivar a instalação e 

homologação do TASS teve à frente o MST e o INCRA aos quais coube a criação das 

Comissões de Implantação de Ações Territoriais (CIATS) que têm um caráter 

temporário até a formalização e constituição do Colegiado (MDA, 2005). No início de 

2004, foi constituído o Colegiado de Desenvolvimento Territorial como “instância de 
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mediação” com o Estado. Segundo Gismário Nobre72, à frente do Colegiado do Alto 

Sertão, como articulador desde a sua constituição, as funções do mesmo dizem 

respeito ao planejamento e coordenação das ações e entidades parceiras do 

desenvolvimento territorial.  

Os parceiros do DTRs para o TASS são o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, 

a EMBRAPA – Empresa de Pesquisa Agropecuária, a DEAGRO – Empresa de 

Assistência Técnica Oficial, Movimento dos Pequenos Agricultores – MPA, 

FEDERAÇÃO dos Trabalhadores da Agricultura de Sergipe – FETASE, Federação das 

Associações de Porto da Folha – FEACOM, CÁRITAS, Centro D. José de Castro – 

CDJB, várias Cooperativas e Associações da região e os Conselhos Municipais. 

Gismário enfatiza que a composição do Colegiado desse Território, diferentemente de 

outras instâncias similares, tem uma representatividade maior da sociedade civil: 1/3 de 

órgãos da administração pública e 2/3 de organizações não-governamentais. 

Em entrevistas realizadas com o articulador e em nosso acompanhamento às 

reuniões deste Colegiado desde 2006, observou-se um crescimento da participação 

dos movimentos sociais e de representantes de associações ligados aos produtores 

rurais não vinculados ao MST ou ao MPA. Este confirma essa avaliação em sua tese 

“Dilemas dos trabalhadores rurais sem terra na relação com o Estado e a sociedade: 

entre autonomia e a institucionalização. O caso de Sergipe”. 

  

A fase inicial se confundia com a própria gestão do PRONAF/ 
Infraestrutura que se constituía no principal atrativo às entidades da 
sociedade civil em busca de financiamentos que reforçasse seus 
projetos e a própria estrutura das organizações. Nesse momento, o 
território conseguiu levantar recursos em torno de 1,5 milhão de reais 
para os seus empreendimentos (NOBRE, 2008, p. 171). 

 

Na comparação com a fase anterior, o articulador afirma que na atualidade houve 

um crescimento no sentido da importância da participação. [...] a fase atual caracteriza-

se pelo inicio da experiência de gestão social dos projetos de agroindústrias 
                                                           
72 A indicação do Sertão como região prioritária para a ação do Desenvolvimento Territorial coube ao 
MST. De igual forma, a eleição do articulador se deu em plenária do 17º Encontro Estadual do MST 
realizado em abril de 2004. 
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associativas conquistadas pelo Colegiado e repassados para as próprias entidades e 

movimentos sociais (ibid., p. 172). As figuras 9 e 10 mostram dois momentos em que se 

dão articulações em torno da discussão sobre arranjos produtivos locais. 

 

         
 
Figura 9                                  Figura 10                          
Reunião de Articulação     Reunião de Articulação d o  
do Colegiado do TASS    Colegiado do TASS - Nossa 
       Senhora da Glória/SE  
Fonte: Pesquisa de Campo, abr. 2007 

      Fonte: Pesquisa de Campo, abr. 2007 

 
 
 

 É importante registrar que na dinâmica de funcionamento do Território, 

o aspecto econômico volta-se particularmente para os chamados APLs e APTs – 

Arranjos produtivos locais e arranjos produtivos territoriais que têm no Sertão o 

incentivo à agroindústrias ligadas a produção de leite. O funcionamento do 

Colegiado tem se mostrado visivelmente dinâmico no contexto que está posto pelo 

MDA, tendo em vista a adesão crescente na participação dos diversos grupos e as 

conquistas efetivadas em termos de infra-estrutura em pouco mais de três anos de 

funcionamento. Sob essa perspectiva Silvana L. Lima (2007), em sua tese 

Transformações sócio-territorial e o espaço rural do Alto Sertão Sergipano, 

identifica neste território um projeto diferenciado atribuído à presença e atuação
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dos movimentos sociais. Para esta autora, os investimentos em infra-estrutura e 

equipamentos – exemplificados no quadro 1 – representam “possibilidades de 

mudanças para a população rural e para o desenvolvimento territorial rural” (LIMA, 

2007, p. 18).  

 

 
Investimentos 

 
Municípios/Destinação 

 
 
Moinho de Milho 

Nossa Senhora da Glória 

 
Casa do Mel 

Porto da Folha e Poço Redondo  

 
Expansão de Laticínios 

Gararu, Porto da Folha, Monte 
Alegre e poço Redondo 
(Assentamento B. da Onça) 

 
Frigorífico para carne de pequenos 
animais 

Poço Redondo (Assentamento 
Queimada Grande) 

Reforma do Espaço Destinado a 
Feira de Animais 

Nossa Senhora da Glória  

Carros, Motos e Computadores  Secretárias de Agricultura dos 
Municípios e Movimentos Sociais 

Quadro 1 
TASS – Principais Investimentos 
2003-2007 
 
Fonte: Entrevista com o Articulador do Território. 
 

Na figura 11 se pode visualizar um dos investimentos citados no quadro acima 

relacionado aos arranjos produtivos locais73. 

                                                           
73 Os Arranjos Produtivos Locais – APLs – chamados também de Sistemas Produtivos Locais – SPLs, se constituem 
em aglomerações territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais que têm vinculação entre si. Esse conceito é 
adotado pela REDE SIST – Rede de Pesquisa do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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Figura 11 
Casa do mel 
Porto da Folha/Poço Redondo – SE 
 
Fonte: Pesquisa de Campo, mai. 2008 
 
 

Não obstante a relevância desses investimentos é importante considerar que não 

trazem mudanças na estrutura econômica caracterizada pela concentração de terra e 

de renda como observa o próprio articulador, “a sinergia entre os atores locais do 

território não tem encontrado correspondência no âmbito das políticas macro-estruturais 

de desenvolvimento que superem a perspectiva neoliberal” (NOBRE, 2008, p. 175). 

Assim observa-se também que se por um lado, o Colegiado – que não dispõe de 

nenhum instrumento jurídico-administrativo que lhe confira o direito de implementar 

alguma política - cumpre o seu papel de articular as forças sociais do território - 

incluindo grupos que defendem interesses diferentes e projetos antagônicos - , discutir 

os problemas, fazer pressão e administrar os conflitos internos, por outro lado, ele é 

enredado pelas limitações impostas pelo próprio modelo do desenvolvimento territorial. 
                                                                                                                                                                                            
Para fins de política pública, os APLs são vistos como atividades e localidades que reúnem vantagens comparativas e 
competitivas pois são susceptíveis  de oferecer respostas e retornos rápidos e crescentes e que por isso, devem ser 
potencializados segundo a lógica do desenvolvimento local.  
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Nesse sentido, a discussão sobre os entraves da reforma agrária, colocada pelo próprio 

discurso do MDA/SDT como a base de sustentação da proposta do DTR, vai se diluindo 

em meio às disputas suscitadas pela fragilização das políticas públicas diante da 

desproporção entre o volume das demandas e expectativas criadas pelas promessas 

de um desenvolvimento efetivo, e os poucos recursos para o PRONAF/Infraestrutura. 

As discussões e políticas que norteiam o desenvolvimento territorial estão 

circunscritas às idéias do potencial da realidade local e de “fortalecimento das cadeias 

produtivas que formam a coluna vertebral de um grupo de municípios, de forma a 

ganhar em competitividade e poder, assim, combater a pobreza preservando o meio 

ambiente” (GUANZIROLLI, 2006, p. 22).  

Nesse sentido o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável - de 

acordo com o guia oferecido pelo MDA, deve ser um “instrumento auxiliar de gestão 

social que permita aos atores sociais e aos estados negociar técnica e politicamente 

com todas as instâncias a viabilização das ações projetadas” (MDA, 2005, p. 6). Essas 

estratégias deixam à mostra o papel atribuído à participação que deve ser articulada no 

âmbito dos Colegiados , passando a ser, de certa forma, o responsável pelo 

êxito/fracasso das ações e projetos disputados no território. 

Na tessitura articulada pela SDT, chama a atenção a constituição das CIATs que 

se dá a partir de uma vaga orientação que leva em conta a representação das “forças 

vivas do território” que devem atuar no sentido de mobilizar energias “cívicas e 

desencadear comportamentos cooperativos”, que diminuam a dispersão e evitem 

desperdícios de recursos, e o papel atribuído a coesão social e territorial (MDA, 2003).  

Desse modo, é exigida uma “racionalidade econômica” que implica na idéia de que a 

não positividade dos projetos e a aplicação dos recursos são motivadas pelo 

desperdício e incapacidade das “forças vivas”. 

De acordo com os Institutos de Cooperação para a Agricultura (IICA/2005 apud 

GOMÉZ) os processos de desenvolvimento e superação dos desequilíbrios regionais e 

microrregionais estão diretamente vinculados aos níveis de coesão. Na perspectiva 

dessa instituição, a integração dos cidadãos dos distintos territórios para assumir as 

decisões sobre o presente e o futuro comuns, leva à interconexão dos processos de 
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âmbito local, microrregional, regional, nacional e supranacional. Nesse bojo, não existe 

espaço para que se reflita sobre a existência da diferenciação dos papéis dos 

conselheiros, muito menos sobre os conflitos que se estabelecem quando se trata de 

compatibilizar interesses antagônicos.   

A demanda histórica por reforma agrária dá lugar à conciliação de interesses dos 

diversos grupos que compõem e têm participação nas instâncias responsáveis pela 

implementação das políticas territoriais. Na análise de Ariovaldo U. de Oliveira, a 

Reforma Agrária, que deve ser parte de um programa de desenvolvimento agrário e de 

um plano geral de desenvolvimento econômico e social, na política territorial do MDA, é 

claramente desconsiderada. Em seu artigo “A não reforma agrária do MDA/INCRA no 

governo Lula”, (2006), Oliveira reafirma  que a retórica de realização da “maior reforma 

agrária do mundo” pelo governo FHC (que incluiu a Reforma Agrária virtual dos 

Correios74), é incorporada pelo discurso do governo atual que afirma ter realizado o 

melhor desempenho da reforma agrária em toda a história do país. O referido autor 

enfatiza que “[...] agora são os camponeses que novamente estão sendo iludidos. 

Iludidos pelo MDA/INCRA” (OLIVEIRA A., 2006, p. 68).  

O seu argumento se fundamenta em dados do próprio Ministério do 

Desenvolvimento Agrário e do INCRA para mostrar que a primeira meta do II PNRA 

2003/2006 de assentar 400.000 mil novas famílias resultou em flagrante fracasso de 

seu cumprimento. Para ele, indubitavelmente, “o MDA/INCRA não cumpriu as metas 

dos assentamentos novos, e isso foi feito intencionalmente, ou seja, não queriam 

(desde 2003) fazer a reforma agrária e por isso não a fizeram, era a continuidade da 

não reforma agrária” (ibid, p. 191). 

Na comemoração ao dia do Trabalhador Rural, destacaram-se várias 

manifestações de protesto pela falta do compromisso da efetivação da Reforma Agrária. 

Além da marcha dos trabalhadores rurais militantes do MST, pelas ruas e avenidas de 

                                                           
74 Sobre esta suposta Reforma Agrária, incluída na chamada “reforma agrária assistida pelo mercado”, 
ver: Conferência de Agricultura do Banco Mundial (1995); JUNGMAN, Raul. Banco da Terra: Relatório de 
Recomendações do Painel de Inspeção do Banco Mundial sobre o Projeto Piloto Cédula da Terra – 
Brasília, Ministério do Desenvolvimento Agrário, 1999. Como contraponto, ver as análises de SAUER, 
Sérgio (2004) – A terra por uma cédula estudo sobre a “reforma agrária de mercado” e de REZENDE, 
Marcelo; MENDONÇA, Maria L. – a contra reforma agrária no Brasil (2004).  
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Aracaju, o ato incluiu também a entrega de documento ao Superintendente Regional do 

INCRA/SE contendo reivindicações concernentes à luta do campesinato em Sergipe. 

As figuras 12 e 13 ilustram alguns destes momentos. 

 

 

 

Figura 12 
Dia do Trabalhador Rural 
Aracaju/SE 
 
Fonte: Pesquisa de Campo, Jul. 2008 
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Figura 13 
Entrega de documento ao Sup. INCRA 
 
Fonte: Pesquisa de Campo,  Aju/SE - Jul. 2008 

 

O articulador do TASS aponta como fatores que tem entravado a realização da 

reforma agrária, o aumento das exigências burocráticas para as desapropriações, o 

processo de licenciamento ambiental, a resistência dos latifundiários a qualquer 

alteração nos índices de produtividade e a utilização de mecanismos jurídicos como o 

desdobramento de imóveis e, o mecanismo do crédito fundiário que estimula o mercado 

de terra (NOBRE, 2008).  

No bojo da política territorial tem sido atribuída prioridade aos investimentos para a 

recuperação e consolidação de assentamentos já constituídos, o que tem servido de 

justificativa do MDA/INCRA pela morosidade nos processos de desapropriação de terra. 

Entretanto, Nobre enfatiza que  
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[...] essas políticas públicas estão sendo cada vez mais realizadas 
através de convênios e parcerias de prestação de serviços que vêm 
ampliando o processo de institucionalização dos movimentos, com o 
agravante de se consumar a tendência de inversão de papéis. Ao invés 
das organizações populares exercerem o controle social sobre o Estado 
que é o verdadeiro responsável pela execução dessas políticas, são os 
próprios órgãos governamentais que passam a assumir uma postura 
fiscalizatória sobre os contratos deixando os movimentos num impasse 
inusitado: aderir à suposta competência técnico-burocrata (atendendo 
aos requisitos fiscais do direito público: procuradoria, consultoria etc) ou 
se expor a constrangimentos públicos e à criminalização (NOBRE, 2008, 
p. 177). 

 

Obras destinadas a melhoria dos assentamentos, são executadas sob a 

responsabilidade dos movimentos sociais que contratam os serviços de Associações 

ligadas ou não aos próprios movimentos. É nesse contexto que a política territorial tem 

atraído diversos segmentos da sociedade, ocorrendo a ampliação da participação de 

setores políticos tradicionais e de organizações não-governamentais (ONGs), na 

perspectiva de uma melhor articulação com os poderes e escalas que extrapolam o 

nível local. A fala do senhor E. S. na reunião do colegiado do TASS realizada em 09 de 

abril de 2008, em Nossa Senhora da Glória, deixa transparecer que a apresentação de 

alguns projetos desenvolvidos no âmbito da educação do campo, eram desconhecidos 

pelas pessoas que estavam presentes. Para ele “era preciso que vocês dissessem 

onde é mesmo que está sendo feito esse trabalho, porque eu conheço todos esses 

povoados e nunca soube que existe isso”.  

O crescimento das ONGs, que se apresentam como agentes de mudanças, está 

associado também aos apelos de participação da sociedade. Para Boito Jr.,  

a grande maioria das ONGs tem desempenhado em toda América Latina 
o papel de auxiliares na aplicação do neoliberalismo. Essas 
organizações mudaram de caráter. Na década de 1970 foram 
organizações que auxiliaram na luta contra as ditaduras militares no 
cone sul. Ao longo dos anos 80 [...] abandonaram a função de organizar 
ou subsidiar a luta operária e popular. A brutal expansão das ONgs se 
deu por meio de financiamentos por entidades empresariais, políticas e 
religiosas dos países imperialistas. É uma espécie de retrocesso à 
filantropia do século XIX, que fora superada pelo Estado de bem-estar 
(BOITO Jr., 1999, p. 83,84). 
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É mister considerar que algumas ONGs se auto-credenciam para ocupar os 

espaços dos próprios movimentos sociais. São organizações que se apresentam sem 

objetivos de obter lucros, como progressistas, defensoras dos interesses dos 

despossuídos, da democracia participativa e colaboradoras do desenvolvimento 

sustentável.  

 

São decisivas para as ONGs as iniciativas para implementar 
recomendações internacionais da UNESCO e outras agências que 
realizam seus eventos com recursos do Banco Mundial, agência 
financiadora a serviço do capital [...] As ONGs exercem função 
estratégica na despolitização da juventude que se vê envolvida em 
ações que não contribuem para enfrentar, combater e reverter a 
tendência à destruição das forças produtivas (TAFFAREL, 2003, p. 110). 

 

Esse contexto inclui também as políticas de parcerias público/privado, sobretudo 

ao nível do poder local. São tendências que configuram as políticas sociais 

contemporâneas que legitimam a exclusão como forma de integração “[...] modelo 

perverso de gestão da crise que recupera a legitimidade política e cria condições para 

um novo ciclo de crescimento econômico a partir da redefinição dos atores 

sociopolíticos em cena” (GOHN, 1997b, p. 35). 

É no interior dessa lógica que vai se dar com ênfase cada vez maior, os apelos à 

participação, apresentado pelas instituições políticas como conquista e exercício 

indispensável para a viabilização das políticas públicas nas “novas” configurações 

talhadas pelo atual modelo de desenvolvimento.  

 

4.3 - Autonomia e participação – conquista, concess ão ou vãs ilusões? 

 

A proposta do desenvolvimento territorial rural vai encontrar apoio entre as 

instituições e órgãos estaduais, federais e internacionais, em perfeita sintonia teórica 
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que pressupõe uma considerável articulação entre as mesmas, nas diferentes escalas 

nas quais atuam e representam. De outro lado, para respaldar e legitimar as ações, 

busca, estrategicamente, criar condições, sobretudo institucionais, para que os 

segmentos organizados da sociedade civil, tenham lugar, como co-responsáveis nas 

instâncias criadas para sensibilizar, formar, eleger as demandas etc, e então, esperar 

os resultados dessas etapas. Verifica-se um contínuo processo de avaliação e 

reelaboração de novas proposituras que dependerão, nessa perspectiva, da 

capacidade, criatividade e desenvoltura que o capital social venha apresentar. 

Em estudo coordenado pelo INCRA/CECAC75, chama-se a atenção para essa 

prática inerente ao atual enfoque territorial, relacionado às dificuldades e aos riscos de 

se construir políticas de desenvolvimento, particularmente as de cunho agrário, pois  

 

[...] assumir tarefas de responsabilidade do Estado requer condições 
operacionais e gerenciais [...] o que, em grande parte dos casos, 
inexistem nas entidades e organismos ligados aos movimentos sociais. 
Ademais a descentralização implica em desobrigar aos órgãos do 
Estado pela qualidade dos serrviços, ou seja, permite que seja 
transferida a responsabilidade pela ineficácia e pela ineficiência das 
ações para o próprio público beneficiário. Assim, a chamda 
descentralização, feita em nome da democratização, pode resultar em 
falta de planejamento, desmonte do aparelho de Estado, privatização 
das suas funções e maior ineficiência quanto a beneficiar o público, além 
do risco de cooptação das organizações sociais (INCRA/CECCA, 2006, 
p. 138,139). 

 

Nessa avaliação, transparece a preocupação de militantes e dirigentes, que de 

certa forma, são obrigados a tornarem-se atores da dinâmica do funcionamento da 

política territorial. A intensidade e a insistência para a participação também é observada 

pelo senhor H. J., representante do Movimento dos Pequenos Agricultores:  

 

 

 

                                                           
75 CECAC-Centro de Capacitação Canudos é uma organização ligada ao MST que presta serviço e 
assistência técnica e capacitação de assentados e agricultores familiares. 
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É tudo muito programado, com tempo para cada coisa. É direito 
nosso discutir, discordar, dar sugestões que vem da base, mas 
quem decide não é agente. Uma coisa é certa: Nunca fomos 
chamados a participar tanto (H.J. Entrevista abril/08 Nossa 
Senhora da Glória).  
 
 

De fato, a participação é um dos componentes essenciais e pressuposto da 

dinâmica do reordenamento do território e, neste, a política de desenvolvimento 

territorial. É de bom alvitre lembrar que anterior a essa política, a então Secretaria do 

Desenvolvimento Rural – SDR – e o Programa Comunidade Solidária, deram ao 

PRONAF um status de prioridade em termos de garantia de repasse dos recursos 

orçamentários previstos, notadamente, com a criação da linha infra-estrutura e serviços 

para os municípios, abrindo um espaço maior para o exercício de participação. A 

inclusão do município ficou condicionada aos critérios de pobreza, nos moldes 

estabelecidos pelo Banco Mundial e pela ONU, à instalação de um Conselho – CMDR – 

e ainda, à construção de um plano municipal de desenvolvimento rural. Esses 

instrumentos seriam capazes de sustentar a implantação de infra-estrutura e serviços, 

com as qualidades necessárias para o fortalecimento e a inclusão de grupos sociais 

negligenciados nos processos políticos anteriores (SILVA, M. ; MARQUES, 2004). 

Naquele momento (1996), a proposta encontrou forte resistência de movimentos 

mais autônomos, tendo em vista a posição de dependência de certas organizações – 

boa parte distanciada dos movimentos sociais – em relação aos atores políticos e/ou 

governamentais. Movimentos como O MST recusaram-se a participar de forma efetiva, 

no âmbito dos conselhos, justamente, em nome da manutenção da autonomia frente ao 

risco de cooptação. Além disso, como adverte M.Lopes de Souza,  

 

 

Achar que um projeto ‘participativo’, consultivo e de alcance restrito, 
financiado por alguma agência governamental ou até internacional, é um 
avanço notável, é iludir a alguém – a si mesmo ou a outrem. Experiências 
tão limitadas podem ter, no fundo, um caráter manipulador, e nada mais 
(2006, p. 192). 
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Entretanto, outros instrumentos foram criados; aparentemente, novos espaços de 

participação estariam sendo consolidados, e, na verdade, de forma inexorável, 

atrelados incondicionalmente a implantação de políticas públicas para os territórios. A 

autonomia deveria continuar como inegociável, mas, a participação se impunha como 

condição à acessibilidade de direitos que já se inscreviam, inclusive, na história de luta 

dos próprios movimentos. 

Cara aos movimentos sociais, a noção de autonomia também não é estranha ao 

pensamento liberal que, nos últimos anos, procurou valorizá-la em sua formulação. 

Conforme A. Boito Jr. (1990), a política de descentralização está em estreita sintonia 

com a lógica da autonomia concebida com e no neoliberalismo. Nesse sentido, a 

descentralização política exime a união de responsabilidades que são repassadas para 

os estados e municípios, sob a justificativa de aproximar a gestão da verba da 

população beneficiária. Ao mesmo tempo, a manutenção do centro político e de 

decisão, é mantida como pressuposto dessa política. “[...] apenas o já decidido é 

executado localmente, preferencialmente com a participação de determinada sociedade 

civil” (LEHER, 2002, p. 166). Dessa ótica, a autonomia defendida pelos teóricos do 

neoliberalismo, é equivalente à soberania do indivíduo no mercado (ibid). 

Diferentemente dessa perspectiva, do ponto de vista político, a autonomia é uma 

noção e expressão que se constitui em categoria associada a um debate público em 

torno de um projeto político-social que se opõe necessariamente ao paternalismo e a 

tutela. É nesse contexto que tem lugar a preocupação dos movimentos sociais. Lopes 

de Souza (2006)76, analisa em profundidade esse conceito, situando-o em dois 

patamares distintos mas, ao mesmo tempo, intrinsecamente ligados. Em sua 

expressão, “dois lados de uma mesma moeda” ou seja, autonomia no sentido individual 

e autonomia no sentido coletivo.  

 

“A autonomia individual tem a ver com a capacidade psicológica e a 
possibilidade material e institucional efetiva de cada indivíduo adulto de 
estabelecer fins para a sua existência e perseguí-los de modo lúcido em 
igualdade de oportunidades com outros indivíduos pertencentes à mesma 
sociedade” (ibid, 2006, p. 70). 
 

                                                           
76 Esse autor se utiliza, principalmente de vasta obra de Cornelius Castoriades e Claude Lefort para 
discorrer sobre essa temática. 
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A conquista dessa autonomia não é um feito individual, pois não prescinde de uma 

sociedade autônoma. Além disso, o individual não coincide com individualismo, porque, 

a liberdade inerente a essa autonomia deve levar em conta, as necessidades coletivas. 

Eis o outro lado da moeda representado pela “autonomia coletiva”, entendida também 

com autogestão.  

 

 

[...] tem a ver com a presença de instituições sociais que garantam 
igualdade efetiva – e não apenas formal – de oportunidades aos 
indivíduos para a satisfação de suas necessidades e, muito 
especialmente, para participação em processos decisórios relevantes 
para a regulação da vida coletiva (SOUZA, L., 2006, p. 70). 

 

 

Na perspectiva dos movimentos sociais, a autonomia se configura como inerente 

e condição à sua própria existência. Nesse sentido, deve existir uma independência 

econômica e simbólica em relação ao Estado e aos partidos políticos, para Raùl Zibechi  

 

 

O longo período em que os movimentos foram correias de transmissão 
dos partidos e se subordinaram aos estados nacionais, hipotecando sua 
autonomia, parece chegar ao seu fim. [...] Em seu lugar, parece ir 
ganhando força [...] a idéia de separar os campos entre as forças sociais 
e as políticas. Ainda que as primeiras tendam a se apoiar às segundas, 
conscientes de que governos progressistas podem favorecer a ação 
social, não parece haver qualquer possibilidade de voltarem a 
estabelecer relações de subordinação (ZIBECHI, 2005, p. 205). 

 

 

Essa leitura foi ratificada no último Congresso Nacional do MST – “Por Justiça 

Social e Soberania Popular” (11 a 15 de junho de 2007), em sua 5ª versão. Para 

Stédile, o evento que teve como principal eixo de discussão os rumos da reforma 

agrária, representou “o enfrentamento ao neoliberalismo, ao imperialismo e ao 
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agronegócio. É o marco de uma nova etapa no processo de luta protagonizada pelo 

MST”. A Carta do Congresso divulgada ao fim dos cinco dias de plenárias, expressa a 

consciência de que o projeto77 pelo qual o movimento lutou por mais de duas décadas 

“se esgotou”. A expectativa pelas possibilidades de mudanças que se abria a partir da 

eleição de Lula, se desvaneceram gradativamente. Assim, no Congresso, foi ratificado, 

conforme os princípios básicos do movimento, que a luta pela reforma agrária deve se 

dar como parte da luta de classes, como enfatizada por Stédile. Desde o inicio da 

organização do MST, está presente, como característica básica, o sentido da luta de 

classes.  

 

Tivemos a compreensão de que a luta pela terra, pela reforma agrária, 
apesar de ter uma base social camponesa, somente seria levada 
adiante se fizesse parte da luta de classe. Desde o começo sabíamos 
que não estávamos lutando contra um grileiro. Estávamos lutando contra 
uma classe, a dos latifundiários. [...] Os nossos inimigos são os 
latifundiários e o Estado, que não democratiza as relações sociais no 
campo [...] Esse Estado está imbuído de interesses de classe (STÉDILE, 
2005, p. 35, 36). 

 

Todavia, nesse momento histórico, o inimigo não é somente o latifundiário 

tradicional, mas, sobretudo aqueles que representam o capital financeiro, associado ao 

próprio latifúndio e ao agronegócio, com o apoio cada vez mais velado da política 

governamental. Desse modo, a Carta enfatiza e reafirma o compromisso dos Sem Terra 

em combater empresas como a Monsanto, Syngenta, Cargill e Aracruz Celulose. O 

discurso de abertura do 5º Congresso remete aos propósitos e disposições que o MST 

assume nesse momento, considerado oportuno na luta contra o imperialismo, as 

políticas neoliberais e as transnacionais.  

 

 
[...] porque estamos presenciando em todo o mundo a intervenção do 
imperialismo através das guerras; porque vivenciamos o estado burguês  
manter os privilégios e a defesa dos interesses das elites; porque vemos o 

                                                           
77 Esse projeto refere-se à possibilidade de uma suposta revolução democrática na qual se depositaram 
esperanças em finais dos anos de 1970 e início de 1980, período em que se deu o surgimento de 
entidades como a Central Única dos Trabalhadores – CUT, do Partido dos Trabalhadores – PT e do 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. As mudanças e o distanciamento tomados pelo 
PT e pela CUT são analisados por Iasi, M. L. (2006) em seu livro “As metamorfoses da consciência de 
classe”.  
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governo brasileiro manter uma política econômica de continuidade que 
segue à risca as regras neoliberais, que faz reformas e projetos que 
beneficiam o capital financeiro internacional em detrimento dos direitos 
dos trabalhadores, conquistados historicamente através da luta ao longo 
de muitas décadas (MARINA DOS SANTOS, dirigente nacional do MST, 
11/06/2007). 

 

As fotos representadas pelas figuras 14 e 15 são registros deste Congresso que 

ratificam a disposição de luta do Movimento. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 
Manifestação Pública – 5º Congresso Nacional do MST  
Brasília 

 
Fonte: Revista SEM TERRA, Jun. 2007 
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Figura 15 
Trabalhadores na Manifestação Pública – 5º Congress o Nacional do MST 
Brasília 
 
Fonte: Revista SEM TERRA, Jun. 2007 

 

Observa-se que a questão da autonomia está intimamente relacionada ao 

desenvolvimento da consciência de classe que vai permitir a existência de uma 

“ideologia emancipatória” construída pelos movimentos sociais através dos seus 

princípios e de suas práticas. Gohn (2003) considera que na atualidade, o sentido       

                                              165



 
 

  

de autonomia se reveste de um desafio diferenciado em relação aos anos de 1980. 

Assim,  

 

[...] ter autonomia não é ser contra tudo e todos, estar isolado ou de 
costas para o Estado, [...] ter autonomia, é fundamentalmente ter projetos 
e pensar os interesses dos grupos envolvidos com autodeterminação; é 
ter planejamento estratégico em termos de metas e programas; é ter a 
crítica, mas também a proposta de resolução para o conflito que estão 
envolvidos; é ser flexível para incorporar os que ainda não participam, 
mas têm o desejo de participar, de mudar as coisas e os acontecimentos 
da forma como estão; é tentar sempre dar universalidade às demandas 
particulares, fazer política vencendo os desafios dos localismos. [...] ter 
autonomia é ter pessoal capacitado para representar os movimentos nas 
negociações, nos Fóruns de debates, nas parcerias de políticas públicas 
(GOHN, 2003, p. 16, 17).  
 

Por ocasião da escolha do TASS como um dos territórios da cidadania em 

fevereiro de 2008, um dos coordenadores do MST em nível nacional, se referiu a 

relativa facilidade do movimento, em se fazer presente e ter voz em eventos que 

incluem em seus programas a participação da sociedade civil organizada. Ali, tratava-se 

do lançamento em Sergipe da nova modalidade/versão da política de desenvolvimento 

territorial, com a presença do Presidente da República e da ministra-chefe da Casa Civil 

da Presidência. Nas palavras de Stédile,  

 

Não precisamos de interlocutores para falar com o presidente, porque a 
nossa expressão política já é reconhecida. Tivemos aqui, como em outros 
lugares, a oportunidade de dizer para o Lula o que queremos de direito. 
Ele nos ouve, mas isso não significa que nos atenda. Mas não podemos 
nos negar a ocupar esses espaços, ao contrário temos que insistir! 
(Aracaju, fevereiro de 2008).  

  

Dessa forma, a participação não implica incidir sobre aquilo que é mais 

importante. Nesse sentido, Stédile expressou também a preocupação pela não 

efetivação do Projeto de Reforma Agrária. “Infelizmente o Lula fez a opção pelo 

agronegócio e não pela Reforma Agrária. Em nosso Congresso no ano passado,    

todos saímos convictos disto” (ibid). Ainda assim, o reconhecimento da expressão 

política do MST por parte do poder constituído e da sociedade em seu conjunto,       
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pode ser visto como um ganho – retomando o pensamento de Souza, Lopes         

(2006) – relacionado a uma autonomia em sentido fraco. Nessa concepção, 

circunstâncias como a descrita, podem ter um significado que vai além de 

oportunidades para ganhos materiais.  Para esse autor, podem estar revestidas de uma 

dimensão político-pedagógica de valor potencialmente estratégico, desde que não se 

prestem a mero instrumento de manipulação. 

Na nova configuração dos territórios rurais, os Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural – CMDR, não raro, alvo de reiteradas críticas quanto ao seu 

funcionamento, perderam, em certa medida, o seu sentido. A estratégia atual é a 

construção e implementação de Planos Territoriais de Desenvolvimento, no intuito de 

estabelecer políticas públicas abrangentes e duradouras. Essa abrangência vai além do 

município, priorizando territórios que correspondam aos critérios de seleção do 

MDA/SDT, como indicados alhures. Selecionados os territórios, os seus atores sociais 

serão motivados para participar do processo de elaboração do Plano Territorial, no qual 

serão indicadas prioridades e estratégias para sua execução. Para tanto, a SDT, 

viabiliza a participação para a capacitação – geralmente via contratação de assessoria 

– desses atores, em cursos que dêem conhecimentos e noções das práticas de gestão 

pensadas pela referida secretaria.  

A realidade do funcionamento dos territórios tem evidenciado profundas 

dificuldades na efetivação desses planos. Segundo o delegado do MDA em Sergipe 

Adailton dos Santos, (2008), à exceção do TASS, os demais territórios instituídos no 

estado, estão ainda encontrando algumas dificuldades, “porque se encontram em uma 

fase mais inicial, sendo normal alguns entraves... No TASS existe uma forma de 

identidade que faz o território ter um dinamismo maior”.  

Não obstante o TASS ser tomado como referência para os demais, em termos de 

participação, na avaliação contida no diagnóstico deste território, descortina-se pouca 

probabilidade que se atinja ao desenvolvimento de regiões periféricas, com base na 

motivação dos atores sociais e sua pactuação em torno de um Plano de 

Desenvolvimento, ou ainda na sinergia, articulação e integração das políticas públicas e 

das ações das organizações. Além disso, ao relacionar Plano de Desenvolvimento à 
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capacidade de planejamento, recursos orçamentários e instrumentos de gestão, o 

estudo reconhece:  

 

Não é o que parece ter a SDT, restringindo-se a contar com o PRONAF 
Infra-estrutura e com a contratação de chamados articuladores 
territoriais para levar adiante esse esforço de articulação e da efetivação 
dos investimentos em escala territorial [...]” (INCRA/CECAC, 2006, p. 
143). 

 

Essas considerações suscitam algumas reflexões em torno da criação de 

institucionalidades que favoreçam a participação popular e uma maior justiça social nos 

marcos de uma sociedade capitalista. A despeito da pressão popular e dos movimentos 

de resistência que venham a ser registrados em seu interior, a espacialidade produzida 

por esta sociedade, carrega consigo a herança de uma sociedade heterônoma, enfatiza 

Lopes de Souza e resulta em um real obstáculo a ser superado. Por isso, o autor 

aponta a dificuldade e às vezes, a impossibilidade de fazer emergir “novas relações 

sociais sobre o solo árido e pedregoso das formas espaciais e das malhas territoriais 

heterônomas construídas e implementadas por e para esta sociedade capitalista” 

(SOUZA, L., 2006, p, 112). 

Esta participação pode ser vista por Dalmo de A. Dallari (1984), como 

eminentemente política, a partir da convicção individual e do grupo de que é justo e 

possível participar. Ela se impõe como um dever, que se fundamenta na vida social e 

na necessidade de resistir às investidas e decisões de um pequeno grupo contra os 

interesses de uma maioria. O referido autor reconhece que a participação em 

movimentos organizados pode ser, em determinadas ocasiões, o modo mais adequado 

e eficiente de mobilização popular.  

Nesse bojo, a participação pode ser tomada basicamente em dois sentidos: o de 

uma maior integração à sociedade a partir da exigência de reformas sociais que 

permitam mudar a situação, de forma pontual e emergencial, de miséria e conquista de 

direitos, sob os marcos do binômio capitalismo + democracia representativa, portanto, 

limitada a introdução de alguns elementos da democracia direta, mas, sempre sob a 
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tutela e supervisão do Estado. Em outro sentido, a participação sugere um projeto nos 

termos de uma autonomia plena, sendo assim,  

 

[...] radicaliza o significado das idéias de participação e cidadania. Livre 
dos grilhões de uma limitação a uma ‘integração maior e melhor’ à 
sociedade atual e apostando em que o presente modelo de organização 
social é, como qualquer um, perecível e superável. Um olhar 
autonomista propõe como horizonte de referência político-filosófico uma 
sociedade em que “participar” signifique, para todos os cidadãos, a 
possibilidade efetiva de influir nas decisões de interesse coletivo, livres 
da restrição essencial (emblemado pelo Estado) de uma separação 
estrutural entre dirigentes e dirigidos (SOUZA, L., 2006, p. 194, 195). 

 

A questão que envolve desde o final da década de 1990 o Projeto de 

Assentamento Jacaré-Curituba, para a implantação do Projeto de Irrigação,          

parecia ter chegado a seu termo no início de 2008. As diversas exigências para a 

celebração do convênio entre o INCRA e o BID, com vistas à viabilização do         

projeto, foram atendidas pelo MST em 2007. Segundo entrevista com o       

coordenador estadual deste movimento 

 

a procuradoria do INCRA-nacional e estadual – encaminhou toda a 
documentação referente às 32 associações presentes e atuantes na 
área, às comissões de licitações, às assessorias técnicas para 
acompanhar o projeto e tudo o mais que foi exigido. Não foi pouca coisa. 
O projeto foi aprovado e o Banco anunciou a liberação dos recursos. 
(Política do PAC) em torno de R$ 8.000.000,00 (oito milhões), que se 
daria em três parcelas. A primeira de 1.900.000,00 já estava 
disponibilizada. Era uma vitória após mais de dez anos de expectativa e 
muita luta. Entretanto, agora é colocado um impasse que não 
entendemos. A procuradoria geral do INCRA nos avisou que a CGU 
recomendou que o BID não liberasse os recursos. Qual a alegação? A 
entidade que representa a união das associações do Jacaré-Curituba 
não tem três anos de fundada   - nos moldes deles – e assim, não teria o 
tempo mínimo exigido pela CGU – Controladoria Geral da União – para 
administrar os recursos. Eles sabem, pelos documentos, que a 
Associação tem o acompanhamento de engenheiros agrônomos, 
técnicos; não queremos pegar no dinheiro, queremos a sua aplicação. 
Não dá pra entender essa posição. O próprio banco condiciona esses 
projetos ao controle dos trabalhadores rurais via entidades que os 
representa, mas a CGU não aceita. Estamos nos movimentando para 
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reverter a decisão. É um golpe muito duro, após tantos anos de luta 
(João Daniel, 02/11/2007).78 

A fala registrada reflete a medida da relação que tem envolvido o MST e o 

Judiciário, que representa a Lei, que não está dissociada de um contexto mais amplo 

das relações contraditórias entre as instituições públicas e os movimentos sociais. Este 

projeto, está localizado em uma zona de sequeiro degradado, entre os municípios de 

Canindé do São Francisco e Poço Redondo – entre as Bacias do Rio Curituba e do Rio 

Jacaré. Com grandes limitações de água para o consumo humano e animal e para as 

atividades agrícolas o referido assentamento é formado por mais de 700 famílias que, 

junto ao coletivo do movimento estabeleceu como parte da luta que vem sendo travada 

há aproximadamente onze anos, a implantação de um projeto de irrigação. 

Nas reflexões desenvolvidas acerca dos desafios enfrentados pelos movimentos 

sociais, Souza L. (2006) acena para a dificuldade de se organizar para jogar no campo 

do Estado onde as rotinas participativas institucionalizadas são sempre o campo do 

Estado, adverso e incongruente quando existe um risco, pequeno que seja de 

fortalecimento de um projeto de autonomia. 

Destarte, o Estado vai estrategicamente se metamorfoseando em sua forma de 

existência, atuação e mediação. Por isso, a noção dessa Instituição se coloca como 

fundamental para análise dos processos sociais, como será analisado no capítulo IV.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
78 Em abril de 2008, foi dado conhecimento em reunião do Colegiado que os recursos retornaram aos 
cofres do BID. 
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5 - DAS FISIONOMIAS DO ESTADO: OS ARQUÉTIPOS DA CON CILIAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Estado 
 e o sistema interestatal comportam-se  

como um alvo móvel devido a sua  
complexa lógica de desenvolvimento 
 e em virtude do fato de haver diversas 

 tentativas de transformá-los. 
Além do mais,  

apesar das tendências de reificar o Estado  
e tratá-lo como pairando acima e fora da sociedade,  

não pode existir teoria adequada do  
Estado sem uma teoria mais ampla da sociedade. 

Pois o Estado e o sistema político  
são partes de um conjunto mais amplo de relações sociais 

 e nenhum projeto estatal ou poder estatal  
pode ser adequadamente entendido  

separado desse conjunto  
 

(Bob Jessoup, 2007) 
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5 - DAS FISIONOMIAS DO ESTADO: OS ARQUÉTIPOS DA CON CILIAÇÃO 

 

A compreensão do Estado assume uma importância relevante para esclarecer as 

questões de dominação que estão postas entre as nações e dentro delas. Desde há 

muito o Estado instituição vem sofrendo transformações em suas formas e modos de 

funcionamento conforme o amadurecimento do capitalismo e diversos aspectos ligados 

à produção e ao consumo estão hoje, profundamente afetados direta ou indiretamente 

por políticas do Estado. O seu desempenho em todas as economias capitalistas é 

expresso através de estratégias de controle, regulação, planejamento, intervenção. Ao 

mesmo tempo o Estado aparece como o grande consumidor do setor privado e 

determinadas empresas não se manteriam neste setor sem o consumo estatal e sem os 

créditos, subsídios e benefícios por ele dispensados. 

A intervenção do Estado está intrinsecamente ligada à existência do capitalismo e 

tem sido fundamental em todo o processo de sua formação e expansão e, sobretudo 

nas grandes transformações que vêm ocorrendo em sua estrutura nos últimos anos. 

Ressalta-se que a intervenção do Estado, sempre apresentou componentes 

espaciais, considerando as motivações relacionadas ao exercício da guerra e defesa 

contra ameaças externas, como também pela própria necessidade de garantir a 

reprodução social e a hegemonia política dos grupos no poder (LIPIETZ, 1988; LINS, 

1997). 

 

 

5.1 O Estado na Tradição Filosófica-Burguesa: a rel ação contraditória entre 

acumulação e coesão social . 

 

No contexto das mudanças políticas ocorridas na Europa, particularmente na 

Inglaterra (séculos XVI e XVII), onde o capitalismo altamente competitivo desse período 

era marcado por uma luta desenfreada da burguesia pela riqueza, Hobbes e Locke 

desenvolvem seus argumentos filosóficos com base na explicação sobre a natureza 

humana, o comportamento individual e a relação entre os indivíduos. 
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Ambos estão inseridos na teoria clássica do Estado elaborada a partir de 

importantes mudanças inerentes à organização política e econômica ocorridas na 

Europa dos Séculos. XVII e XVIII. Nesse contexto, as idéias que nortearam e 

permearam o Renascimento vão também repercutir nas reflexões filosóficas. 

É Thomas Hobbes (1588-1679) que intenciona dar uma justificação racional e 

universal da existência do Estado, apontando as razões pelas quais os seus comandos 

devem ser obedecidos. Para tanto, ele se fundamenta na naturalização da condição de 

competitividade dos homens, fazendo crer que os conflitos são inerentes a natureza 

egocêntrica dos mesmos. É importante salientar que assim como Hobbes, também 

Locke atribuiu à condição política do homem como 

 

Um singular estado de natureza [...] o estado de perfeita liberdade 
individual no qual o homem tem a prerrogativa de todos os direitos e 
privilégios da lei de igualdade de natureza em relação aos outros – onde 
o homem poderia não apenas assegurar e preservar sua propriedade, 
mas ser, ao mesmo tempo, juiz e executor da lei natural (CARNOY, 
2004 p. 28). 

 

No entanto, essa condição atribuída ao homem poderia levá-lo a conflitos 

desencadeando um estado de guerra. Daí a defesa da existência do Estado (Sociedade 

política) dotado de absolutos poderes com a missão de impedir que os homens, 

considerados maus e gananciosos, destruíssem a sociedade. Nesse sentido a tarefa do 

Estado se configurava como mediador e civilizador. 

Para Hobbes, 

 

o desígnio dos homens, causa final ou fim último – que amam 
naturalmente a liberdade e o domínio sobre os outros – introduzindo 
restrições a si mesmos, conforme os vemos viver nos Estados, é o 
cuidado com sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. 
Enfim, o desejo de sair daquela mísera condição de guerra que é a 
conseqüência necessária [...] das paixões naturais do homem, quando 
não há um poder visível capaz de os manter em respeito, forçando-os, 
por medo do castigo, ao cumprimento de seus pactos e ao respeito 
àquelas leis naturais [...] como a justiça, a equidade, a modéstia, a 
piedade, [...] que cada um respeita quando tem vontade de respeitar e 
fazer isso com segurança, se não for instituído um poder 
suficientemente grande para nossa segurança, cada um confiará, e 
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poderá legitimamente confiar, apenas em sua própria força e 
capacidade, como proteção contra os outros (HOBBES, 2005, p. 127-
128). 

 

O Estado é aqui abordado como a única condição para assegurar o equilíbrio e a 

harmonia social. Nele acha-se o domínio da paz, da segurança e da razão. É preciso 

que se institua um poder para intermediar as relações conflituosas impedindo o 

descontrole e o estado de guerreamento entre os homens. 

Considera-se que Hobbes estabelece uma ruptura com o pensamento medieval 

na medida que introduz a abstração lógica do estado de natureza negando a existência 

de um poder soberano perpétuo que possibilitaria aos homens a satisfação de seus 

apetites e, ao mesmo tempo evitasse o horror da guerra que implicava em morte. 

Para Norberto Bobbio essas idéias evidenciam o núcleo essencial do pensamento 

político moderno que traz 

 

uma concepção laica do Estado, entendendo-se ‘laico’ em sentido muito 
diferenciado e, portanto, não só no sentido habitual pelo qual as 
instituições sociais têm origem humana e não divina, de modo que seu 
fundamento deve ser buscado na natureza humana, mas também no 
sentido forte pelo qual, atenuando-se a fé na justiça divina, o homem 
procura sua salvação na justiça terrena [...]. E justamente porque o 
homem só encontra no Estado sua salvação deve tentar construir o 
Estado a sua imagem e semelhança (l995, p.41). 

 

No interior da tradição filosófica burguesa John Locke (l632-1704) naturaliza a 

negação dos direitos individuais a todos aqueles que não eram proprietários 

considerando que os mesmos não faziam parte da sociedade civil e, portanto o Estado 

constituía-se no poder atribuído pelos membros dessa sociedade que teriam a proteção 

individual e, sobretudo a proteção de suas propriedades. 

Para ele o homem não é totalmente livre porque é de certa forma, forçado a abrir 

mão de parte de sua liberdade a favor do Estado. Essa era a forma de garantir a sua 

propriedade.  

Entende-se que para Locke, o pressuposto da liberdade é a propriedade. A 

autoridade de um Estado se colocava como necessária sob pena que fossem 
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suscitados conflitos tamanhos que comprometia a sobrevivência da propriedade. Essa 

era uma responsabilidade do Estado e condição para que o seu monarca não fosse 

destituído. Assim a legitimidade do Estado era dada pelos proprietários. Locke assim 

como Hobbes atribui ao Estado uma origem contratual perfeitamente coadunada com o 

espírito mercantil da época.  

A partir das primeiras décadas do século XVIII, outras concepções filosóficas de 

Estado de cunho liberal são esboçadas como a de Jacques Rosseau (1712-1778) e 

Emmanuel Kant (1724-1804). O primeiro se contrapõe à idéia de Hobbes no tocante a 

natureza do homem, pois para ele a virtude e a liberdade são inerentes à natureza 

humana; a sociedade é responsável pelos conflitos que surgem entre os homens. Estes 

nascem livres e iguais evidenciando que a desigualdade entre as classes sociais não é 

algo que tenha existido desde sempre. Para ele deveriam ser asseguradas condições 

que permitissem aos indivíduos usufruírem na vida social de uma liberdade compatível 

com aquela concedida pela natureza. Rosseau concebe um Estado capaz de garantir a 

liberdade e a igualdade e, ao contrário de Locke considerou a posse da propriedade 

privada como origem do mal e da desigualdade. 

A manifestação por excelência dessa liberdade que no séc. XVII era expressa 

através da filosofia, da ciência e da arte passou a ser tomada não mais como 

contemplação, mas como poder humano para transformar a realidade. Gradativamente 

ganha força a idéia de que a manifestação por excelência do homem livre é seu poder 

transformador e dominador através do trabalho. Essa categoria sem nenhum significado 

no período medieval passa a ser vista de forma diferenciada. A nova formação social 

idealiza a imagem do homem que valoriza a si mesmo não por seu sangue ou família 

mas pelo poder econômico conquistado, pela sua capacidade de trabalho. 

Nesse contexto Kant percebeu que a consciência humana não se limita a registrar 

passivamente impressões provenientes do mundo exterior pois, ela faz parte de um ser 

que interfere ativamente na realidade. 

Tal como as demais concepções de origem burguesa, esta também é ancorada no 

individualismo, na afirmação dos direitos individuais acima do direito divino, o poder e o 

conhecimento como conquista individual e não mais como fruto de herança. 
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Em Kant, os pressupostos do pensamento burguês são sistematizados e 

ratificados; estabelecida uma relação entre liberdade e propriedade ao serem 

considerados livres apenas a categoria de proprietários. Cabe ao Estado (jurídico) 

proteger com a coerção legal os bens de todos  

 

O Estado é um poder legal que exprime o todo e garante o meu e o teu 
de cada um, como também possibilita que seus membros possam ser 
realmente cidadãos; ou seja, que tenham a liberdade legal, a igualdade 
e a independência civil (TERRA, 1980, p.20). 

 

Suas idéias evidenciam a contradição do pensamento liberal, pois, condiciona o 

exercício da soberania, a condição de proprietário além de imputar às leis um caráter 

sagrado, tornando a propriedade assim como a liberdade, direitos intocáveis. 

A concepção do Estado como expressão da sociedade perfeita perpassa a visão 

desses pensadores. A necessidade de sua existência é defendida como condição para 

a própria sobrevivência do homem enquanto ser racional. 

Aqui eles rompem com o argumento da riqueza como dádiva passando a defender 

uma postulação filosófica que fez sucumbir os direitos divinos em favor de uma 

redefinição do que é natural e dos direitos individuais. Entretanto, uma mudança na 

interpretação filosófica de base divina como o fundamento das hierarquias políticas 

para uma nova filosofia manteve a origem de todos os direitos submetidos a uma 

autoridade superior. 

Assim, se por um lado essa realidade podia ser vista como uma ruptura com as 

concepções teológicas sobre o Estado e o direito que os submetiam ao poder do Papa 

e o direito divino, por outro, a base para uma nova organização continuava centrada na 

troca de bens no mercado livre, no qual as paixões dos homens seriam contidas pela 

maximização de seus interesses econômicos. 

Essa visão vai aparecer na concepção do homem da burguesia européia 

consolidada no século XIX, que segundo Michael Lowy 

 

Concebe o indivíduo isolado separado dos seus semelhantes, como o 
‘homem natural’ que apresenta o direito como uma decorrência desta 
essência ‘humana’ individual, que encara a sociedade como uma super-
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imposição artificial, fruto de um pacto estabelecido entre as mônadas 
individuais; esta ideologia que, finalmente, visualiza o Estado como um 
organismo exterior à sociedade civil, cuja função é garantir a 
propriedade privada e a livre iniciativa econômica, corresponde, 
obviamente, à concepção de mundo da burguesia em ascensão e aos 
seus interesses econômicos sociais e políticos  (LOWY, 1985, p. 49). 

 

Trata-se do Estado moderno com superfície territorial variável, englobando 

populações dotadas de hábitos, tradições, língua e certa consciência coletiva comum, 

que expressa as novas relações econômicas e sociais surgidas com o desenvolvimento 

das relações comerciais. A burguesia empreende a constituição de um mercado 

nacional livre das barreiras feudais, passando a apoiar os reis em oposição à nobreza. 

Assim, a lei divina perde gradativamente sua legitimidade iniciando-se um processo de 

intensas transformações na ordem social vigente. Nesse contexto, o papel do Estado 

que melhor serviria à humanidade era aquele que garantisse o funcionamento de um 

mercado livre na “sociedade civil”.  

O papel do Estado nessa concepção prossegue, ainda que, com alguns aspectos 

(secundários) diferenciados, apoiado na perspectiva do ganho econômico a partir da 

‘liberdade’ individual que pode buscar o ganho material contribuindo para o bem 

comum. Nessa concepção credita-se ao comportamento humano sentimentos positivos 

levando a uma interação entre os indivíduos que seriam motivados moralmente na 

busca da riqueza. Este Estado não seria intervencionista, mas deveria garantir a maior 

liberdade possível ao mercado consolidando a teoria de Adam Smith (1981) que 

mostrou, ser as paixões humanas submetidas a impulsos irresistíveis de ganho 

material, o era desejável porque culminou no mais importante bem para as pessoas.  

Apesar do postulado smithiano exercer influência no pensamento de Hegel, ele 

nega que a mão invisível do mercado possa frear o egoísmo e a cobiça em benefício de 

todos. Essa posição é justificada, pelo fato de que a sua experiência 

 

[...] numa Prússia que se aferrava tenazmente a políticas mercantilista, 
administrada por um Estado bastante centralizado, não estava na 
posição de proclamar as virtudes de um mercado livre. (HARVEY 2005a. 
p. 99). 
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É importante salientar que esse comentário está relacionado ao contexto sócio-

político-econômico da Alemanha do século XVIII e início do século XIX marcada pela 

fragmentação, servidão e intensa repressão, circunstâncias vivenciadas por Hegel. Ao 

mesmo tempo os acontecimentos registrados na França que culminaram com a 

supressão da monarquia absolutista e a difusão dos ideais da Revolução Francesa, 

também foram de fundamental importância para a construção da dialética hegeliana.  

Suas idéias envolvem uma reflexão profunda sobre a revolução e sobre o 

processo de transformação econômica que vinha sendo implementada na Inglaterra 

nesse período. Ele passa a ver o trabalho como um fator que impulsiona o 

desenvolvimento humano. É o trabalho que abria a possibilidade para o homem ir além 

da pura natureza. Por isso, a cultura representa as relações dos homens com a 

natureza através do desejo, da linguagem e das instituições sociais. O Espírito é a 

cultura, pois ele existe encarnado nela. Assim, o real enquanto manifestação do espírito 

é definido pela cultura e esta pelos movimentos de exteriorização e de interiorização 

daquele. O Espírito manifesta-se nas obras (exteriorização) e, como autor identifica-se 

com elas que são ele próprio (interiorização). Quando essa interiorização não se realiza 

se dá a alienação como impossibilidade de o sujeito histórico (o Espírito) identificar-se 

com sua obra (HEGEL, 1990). 

Em sua análise sobre o caráter dialético da realidade e do pensamento em Hegel, 

Chauí (2005), ressalta o sentido revolucionário dado ao conceito de história na medida 

em que ele a considera como um processo dotado de uma força interna (contradição) 

responsável pela produção dos acontecimentos, portanto um processo contraditório 

unificado em si mesmo e por si mesmo e não mais uma sucessão de fatos dispersos no 

tempo num encadeamento de causas e efeitos. 

Entretanto, essa concepção tem a história, como a história do Espírito que em sua 

produção gera contradições que vão sendo superadas por ele mesmo. Para Hegel, a 

superação dialética é simultaneamente a negação de uma determinada realidade, a 

conservação de algo de essencial que existe nessa realidade negada e a elevação dela 

a um nível superior. 

                                              178



 
 

  

Nesse mesmo sentido, considera que a verdadeira reflexão (voltar-se sobre si 

mesmo) é a do Espírito. Portanto, o Espírito é o sujeito da história, como tal capaz de 

estabelecer essa reflexão. 

Ao mesmo tempo em que Hegel se dava conta da realidade, subordinava os 

movimentos da mesma à lógica de um principio (idéia absoluta). Por isso essa dialética 

é idealista, porque seu sujeito é o Espírito assim como seu objeto. Embora as obras do 

Espírito apareçam como fatos e coisas, são idéias pois o espírito não  produz coisa, 

mas produz idéias. O idealismo hegeliano consiste, assim, em afirmar que a história é 

um movimento de posição, negação e conservação das idéias, essas são a unidade do 

sujeito e do objeto da história que é o Espírito.  

Assim, Hegel parece querer responder através de sua concepção filosófica aos 

desafios da sociedade do seu tempo, quando busca a unidade e a universalidade; essa 

busca se dá através da razão, forma verdadeira da realidade onde todas as 

contradições sujeito-objeto se integram constituindo dessa forma uma unidade e uma 

universalidade genuínas. Nessa perspectiva Hegel afirma: 

 

O Estado, como realidade em ato da vontade substancial realidade que 
esta adquire na consciência particular de si universalizada, é o racional 
em si para si: esta unidade substancial é um fim próprio absoluto e 
móvel. Nele a liberdade obtém o seu valor supremo e assim este último 
fim possui um direito soberano perante os indivíduos que em serem 
membros do Estado tem o seu mais elevado dever (HEGEL, 2003, 
p.217). 

 

Apesar de sua contribuição num contexto histórico específico e transitório 

particularmente na concepção da autocriação do homem como processo, Hegel não 

consegue explicar porque os princípios da Revolução Francesa não fizeram com que os 

homens deixassem de agir segundo os seus interesses particulares e em favor dos 

interesses da coletividade, muito menos porque os processos engendrados pelo 
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mercado são imperfeitos gerando contradições e não a harmonia social como 

preconizada por Adam Smith79.  

Harvey argumenta que a lógica da busca do lucro significa uma compulsão na 

qual cada um procura criar uma nova necessidade no outro, implicando expansão 

contínua da produção e do consumo. Para ele, 

 

Essa dinâmica produz contradições tão violentas, que a sociedade civil 
deixada aos seus próprios expedientes e sem a intervenção do Estado 
moderno racional, acabaria, com certeza, na beira da catástrofe total. O 
intervencionismo do Estado se justifica inteiramente (2005a. p.99).  

 

De certa forma está posto um paradoxo porque, na medida em que essa corrente 

(particularmente Adam Smith) coloca a busca individualizada da riqueza e o 

funcionamento livre do mercado como base para alcançar o bem-estar social, ao 

mesmo tempo necessita que o Estado assegure o funcionamento dessa lógica que vai 

permear toda a doutrina liberal. 

A concepção hegeliana de que é a consciência dos homens que determina sua 

forma de ser, alcança também a formulação de um Estado racional, ideal, que envolve 

uma relação justa e ética de harmonia entre os elementos da sociedade está articulada 

de certa forma à doutrina liberal. O interesse coletivo é representado pelo Estado que, 

para Hegel, é eterno, não histórico; transcende à sociedade como uma coletividade 

idealizada. Para ele é onde todas as contradições sujeito-objeto se integram 

constituindo dessa forma uma unidade e uma universalidade genuínas. Nessa 

perspectiva Hegel afirma: 

 

O Estado é a realidade em ato da idéia moral objetiva, o espírito como 
vontade substancial revelada, clara para si mesma, que se conhece e se 
pensa, e realiza o que sabe e porque sabe. No costume tem o Estado a 
sua existência imediata, na consciência de si, no saber e na atividade do 

                                                           
79 Na análise de Carnoy ( 2004) verifica-se que os economistas clássicos, inclusive Smith eram 
conscientes desse paradoxo pois eles exigiam um corpo de leis e a ação do Estado que possibilitasse 
maior liberdade ao mercado. Reforça esse argumento o fato de que um dos aspectos relevantes de suas 
idéias era justamente a relação entre a lei e os direitos em geral e, particularmente aqueles relativos a 
propriedade, idéias que constituíram a base de discussão para a doutrina liberal no século XIX. 
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indivíduo, tem a sua existência mediata enquanto o indivíduo obtêm a 
sua liberdade existencial ligando-se ao Estado como a sua essência, 
como ao fim e ao produto de atividade (HEGEL, 2003, p.216).  

 
 

O pensamento de Hegel aponta para a construção de uma ordem racional 

universal, fundada na autonomia do individuo, almejando um principio unificador que 

preservasse os ideais de uma sociedade individualista e que resistisse aos seus 

antagonismos. 

Essas idéias são refutadas e superadas por Marx em sua ‘Crítica da Filosofia do 

Direito de Hegel (1964)80, vendo a necessidade de romper com a tradição alemã de 

substituir a história real pela história pensada. Ele estabelece uma profunda diferença 

em relação ao pensamento anterior uma vez que a sociedade por ele concebida é uma 

sociedade de classes, dominada pela burguesia, e o Estado é a expressão política 

dessa dominação. Marx colocou o Estado em seu contexto histórico e o submete a uma 

concepção materialista da história. 

As contradições não existem como fatos dados no mundo, mas são produzidas 

fazendo da história, a história do mundo real como os homens produzem suas 

condições materiais de existência, como se reproduzem a si mesmos. O sujeito da 

historia nessa concepção são as classes sociais em luta. A dialética marxiana é 

materialista por que o seu fundamento não é o trabalho do espírito mas o trabalho 

material e a alienação, aqui é entendida como a impossibilidade de o trabalhador 

reconhecer-se no produto de seu trabalho. Assim, 

 

Como o Estado é a forma em que os indivíduos de uma classe 
dominante fazem valer os seus interesses comuns e se condensa toda a 
sociedade civil de uma época, segue-se que todas as instituições 
comuns que são mediadas pelo Estado adquirem uma forma política 
(MARX; ENGELS, 2004, p. 101). 

 

Desse modo, esses pensadores afirmam que o Estado surge da contradição entre 

o interesse de um indivíduo e o interesse comum de todos os indivíduos e não o seu 

oposto. E ainda, o Estado tem suas origens na necessidade de controlar os conflitos 

                                                           
80 Publicados pela primeira vez em 1844. 
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suscitados a partir das diferenças dos interesses entre as classes. Nesse sentido, o 

controle cabe à classe economicamente hegemônica. 

Marx em uma de suas cartas a Kugelmann (1868, 1997, p.229) ratifica a diferença 

fundamental de sua análise em relação à de Hegel: 

 

[...] meu método de desenvolvimento não é hegeliano, uma vez que sou 
materialista e Hegel é idealista. A dialética de Hegel é a forma básica de 
toda a dialética, mas somente depois que ela foi extirpada em sua forma 
mística, e isto é precisamente o que distingue meu método. 

 

 

A ruptura que Marx estabelece em relação a Hegel é ressaltada por Mészáros 

(2002) ao enfatizar que Hegel compreende o Estado no movimento do capital, 

considerando como horizonte absoluto insuperável e como a culminação da história do 

homem. A refutação da concepção idealista se dá, tendo em vista que; 

 

Marx não via o capital como uma terminação inalterável do processo 
histórico, mas como um movimento dinâmico que, mesmo com sua 
aparente irresistível lógica global expansionista, deveria ser considerado 
transitório (MÉSZÁROS, 2002, p.58). 
 

 

Esse autor ressalta também o contexto histórico no qual Hegel construiu a sua 

idéia de Estado, ao mesmo tempo em que aponta alguns equívocos, quando 

confrontados com as reflexões de Marx. 

 

O específico de Hegel foi que, vivendo em uma conjuntura histórica que 
exibia uma forma aguda de explosão dos antagonismos sociais – da 
Revolução Francesa às guerras napoleônicas e à aparição da classe 
trabalhadora como uma força hegemônica que visa seu próprio modo de 
controle sociometabólico como uma alternativa radical ao já existente -, 
ele tinha que enfrentar abertamente as contradições que permaneceram 
ocultas de seus antecessores (ibid, p. 579). 

 

Assim, Hegel atribui ao Estado o dever de cumprir as funções vitais de totalização 

e conciliação a ele atribuídas em seu sistema, sendo visto como constituído em uma 

entidade orgânica, adequadamente fundida à sociedade e não mecanicamente 
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superposta a ela. Entretanto, na abordagem marxista, o Estado se constitui exatamente 

como uma imposição às classes subordinadas, como uma condição para garantir e 

proteger a produtividade do sistema. Nesse sentido, Engels em sua obra “A origem da 

família, da propriedade privada e do Estado” (1884) esclarece mais detalhadamente a 

forma como se dá a relação entre as condições materiais da sociedade, sua estrutura e 

o Estado. Ele enfatiza  

 

O Estado não é, pois de modo algum, um poder que se impôs à 
sociedade de fora para dentro; tão pouco é “a realidade da idéia moral”, 
ou “a imagem e a realidade da razão”, como afirma Hegel. É antes um 
produto da sociedade, quando esta chega a um determinado grau de 
desenvolvimento; é a confissão de que essa sociedade se enredou 
numa irremediável contradição consigo mesma e está dividida por 
antagonismos irreconciliáveis que não consegue conjurar (ENGELS, 
1984, p.227). 

 

Essa argumentação prossegue indicando que a necessidade de um poder 

constituído acima da sociedade (ao menos aparentemente) se dá justamente para 

atenuar ou naturalizar os antagonismos existentes entre as classes. Este poder, 

nascido da sociedade, mas posto acima dela é o Estado. 

Percebe-se que, nessa perspectiva o Estado em sua função de regulação se 

coloca também como organismo que procura preservar a hegemonia política dos 

grupos instalados no poder, por isso, suas ações e intervenções estão voltadas para a 

manutenção desses grupos no poder. 

 
 

[...] o Estado dos senhores de escravos para manter os escravos 
subjugados; o Estado feudal foi o órgão de que se valeu a nobreza para 
manter a sujeição dos servos e camponeses dependentes; e o moderno 
Estado representativo é o instrumento de que se serve o capital para 
explorar o trabalho assalariado (ibid p. 229).  

 

Desse modo, diferentemente do argumento teórico dos clássicos anteriores, que 

coloca o surgimento do Estado na necessidade de conter as intrigas entre os homens 

ao mesmo tempo inserido nos conflitos entre eles, este Estado acaba por se tornar um 

Estado em que predomina os interesses da classe hegemônica; a classe que, por seu 
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intermédio, também se converte na classe politicamente dominante adquire novos 

meios para repressão e exploração da classe oprimida. 

A análise de Marx em relação à economia política clássica mostra que aqueles 

que a considera como referência, não vêem a especificidade histórica das formas 

capitalistas porque as entendem como formas naturais eternas da produção social. Na 

medida em que o postulado smithiano coloca a busca individualizada da riqueza e o 

funcionamento livre do mercado como base para alcançar o bem estar social, ele 

espera que o Estado assegure o funcionamento dessa lógica. 

No fundamento marxiano, o Estado moderno é compreendido: 

 

Pela emancipação da propriedade privada em relação à comunidade, o 
Estado adquiriu uma existência particular a par, e fora, da sociedade 
civil; mas ele nada mais é do que a forma de organização que os 
burgueses se dão, tanto externa como internamente, para garantia 
mútua da sua propriedade e dos interesses (MARX; ENGELS, 2004, p. 
101). 
 

 
Nesse sentido, é interessante notar como se torna evidente, que o Estado, assim 

como o capital e o trabalho, é uma das dimensões do sistema capitalista estando 

intrinsecamente ligado às outras duas dimensões (capital e trabalho). Uma não se 

realiza sem a outra, pois é fundamental levar em conta que no desenvolvimento e 

expansão do capital está implícito o crescimento do Estado.  

 

 

5.2 – A Dimensão Intervencionista do Estado: da per spectiva do liberalismo ao 

intervencionismo. 

 

No âmbito do Estado capitalista, o sistema liberal tem sido historicamente 

associado à forma pela qual é assegurada a propriedade privada e garantido o livre 

jogo do mercado. Para tal, foi cultivada a noção de espaço público como domínio de 

sociabilidade oposto ao domínio privado, bem como a primazia do direito privado sobre 
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o direito público81 . Assim o domínio privado é aquele no qual o homem realiza sua 

natureza, privilegiando ao mesmo tempo a noção de liberdade formal mediante a 

institucionalização de um poder enquadrado em um sistema de regras impessoais e 

genéricas (FARIA, 1988). 

O caráter político da sociedade civil foi fragmentado com a constituição do Estado 

e, nas formas de liberdade contratual burguesa são construídas novas dinâmicas de 

poder, a partir das relações entre proprietários e assalariados. 

Nessa conjuntura a economia se converte numa questão eminentemente privada 

enquanto o direito (Direito Civil) se incumbe de consagrar os princípios jurídicos como 

autonomia da vontade e a livre disposição contratual, essenciais ao desenvolvimento do 

capitalismo. A sociedade civil é concebida em separado do Estado, como o domínio da 

vida econômica e das relações sociais espontâneas orientadas pelos interesses 

privados e particularíssimos. Boaventura S. Santos (2003) destaca que o princípio da 

separação entre Estado e Sociedade engloba tanto a idéia de um Estado mínimo como 

a de um Estado máximo, havendo simultaneamente a consideração do Estado como 

um inimigo potencial da liberdade individual e, como a condição para o seu exercício. 

Para Adam Smith o mercado era instrumento privilegiado para a eliminação das 

desigualdades entre as classes sociais, ao passo que a intervenção estatal geraria 

protecionismo e ineficiência, sufocando o processo igualizador do comércio competitivo. 

Entretanto, 

 

ao Estado cabe um papel muito activo e, de fato crucial na criação de 
condições institucionais e jurídicas para a expansão do mercado [...] O 
século XIX inglês testemunha não só um incremento da legislação sobre 
política econômica e social, mas também o aparecimento dum 
amálgama de novas instituições estatais [...] (SANTOS B., 2003, p. 118-
119). 

 

                                                           
81 Em Kant, o direito privado (considerado o direito por excelência) é o direito do Estado de natureza 
cujas instituições fundamentais são a propriedade e o contrato. O direito público como corpo 
sistematizado de normas, nasce muito mais tarde, na época da formação do Estado moderno. Uma 
análise detalhada desse processo é encontrada em Jurgen Habermas (Mudança estrutural da esfera 
pública) e em Norberto Bobbio (Estado governo sociedade). Bobbio ressalta que as obras de direito 
privado relativas a propriedade, posse e testamentos são tratados jurídicos, enquanto os grandes 
tratados sobre o Estado continuam por séculos a ser obras desvinculadas da área jurídica. 
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É no interior dessa contradição que os preceitos do liberalismo econômico 

apregoam a não regulamentação do mercado como um efetivo meio de alocação de 

recursos e garantia do equilíbrio da economia, tendo em vista que a liberdade de 

consumo e de produção conduz a um equilíbrio de plena utilização de recursos, quer do 

trabalho, quer da capacidade produtiva. Nessa perspectiva as formas operam em 

regime de concorrência perfeita, objetivando a maximização de lucros e a minimização 

dos custos, tendo os preços estabelecidos pelo mercado. 

Ainda de acordo com os princípios do liberalismo clássico, o desemprego é uma 

expressão de desajuste temporário atribuído às exigências salariais dos trabalhadores, 

automaticamente sanável com a redução salarial. 

Esping-Andersen (1991, p. 86) chama a atenção para a defesa que Smith e seus 

seguidores estabelecem em relação ao capitalismo de mercado, observando: 

 

[...] não devemos esquecer que a realidade da qual falavam era a de um 
Estado que preservava privilégios absolutistas, protecionismo 
mercantilista e corrupção por toda parte. O alvo de seu ataque era um 
sistema de governo que reprimia tanto seus ideais de liberdade quanto de 
iniciativa. 

 

Assim, os economistas de tradição liberal defendiam o máximo de liberdade do 

mercado e o mínimo de interferência estatal em nome da prosperidade e da igualdade, 

atribuindo ao mercado um caráter natural e eterno. Os princípios do liberalismo 

econômico passaram a representar a partir das primeiras décadas do século XIX, os 

três dogmas clássicos: o trabalho deveria encontrar seu preço no mercado, a criação do 

dinheiro deveria sujeitar-se a um mecanismo automático e os bens deveriam circular 

livremente de país a país sem empecilhos ou privilégios. Em resumo, um mercado de 

trabalho, o padrão ouro e o livre mercado (POLANYI, 1990). 

Ao final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX ocorrem profundas 

mudanças de ordem sócio-econômica, sobretudo na Europa Ocidental relativas às 

transformações do Estado. Mudanças que estão diretamente relacionadas ao advento 

do capital monopolista, que determinou o grande desenvolvimento da produção 
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industrial e a formação da moderna classe operária. Nesse contexto ocorrem mudanças 

significativas em algumas das funções clássicas do mercado e do Estado parlamentar. 

A livre concorrência não garante mais a reprodução ampliada do capital, deixando 

de ser o principal instrumento de legitimação da ordem social e política vigente. 

Acrescenta-se a organização política das classes trabalhadoras e a gradativa expansão 

do sufrágio universal que colocam o papel do parlamento em outro patamar na medida 

em que as classes subalternas passam a exercer pressão no sentido de também ter 

participação política e não somente as classes dos proprietários. 

Garlipp (1997, p. 52) ressalta a fragilidade da economia sob o ideário do 

liberalismo em relação aos seus dogmas: 
 

O mercado de trabalho competitivo atingiu o possuidor da força de trabalho [...], o 
homem; o livre comércio internacional se traduziu basicamente, em uma ameaça 
ao maior empreendimento dependente dos recursos naturais, a agricultura; e o 
padrão-ouro ameaçou as organizações produtivas que dependiam do movimento 
relativo dos preços para seu funcionamento. O desenvolvimento e a expansão 
dos mercados em cada uma dessas áreas implicaram em ameaça latente para a 
sociedade em seus aspectos vitais. 

 

Dessa forma, as classes dominantes viram-se compelidas a elaborar um novo tipo 

de Estado sem perder de vista a condição de proceder à desorganização das classes 

trabalhadoras ainda que para alcançar tal objetivo fosse aplicada a violência e/ou a 

estratégia de isolar setores da classe operária com a concessão de vantagens 

econômicas a fim de impedir a sua presença nas instituições representativas e a 

possibilidade de conquistar a direção do Estado. 

Giuseppe Vacca (1991) ressalta a exigência das classes dominantes de organizar 

as classes subalternas promovendo o consenso político das massas, sendo ilustrativo o 

desenvolvimento dos partidos de massa da burguesia e da indústria cultural. 

O cenário que se delineava começou a ser visto de forma preocupante pelos 

liberais. As massas proletárias vislumbravam a democracia como um meio de reduzir os 

privilégios da propriedade, e os liberais temiam o sufrágio universal que para eles 

possibilitaria a politização da luta pela distribuição da renda, resultando na perversão do 

mercado e no colapso da ordem social. 
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Os escritores clássicos acreditavam que a liberdade e a 
independência eram as realizações mais valiosas da sociedade, 
que mereciam ser protegidas, em qualquer circunstância, contra as 
ameaças igualitárias da sociedade de massa e da política 
democrática de massa (OFFE, 1984, p. 356). 
 
 

As soluções propostas pelos economistas políticos conservadores iam desde a 

perpetuação do patriarcado e do absolutismo como garantia de um capitalismo sem luta 

de classes, até a constituição de um estado de bem-estar social no interior do sistema 

monárquico que proporcionaria bem-estar, harmonia entre as classes, lealdade e 

produtividade tendo como fundamento a disciplina, entenda-se, autoritarismo. A 

concretização dessas idéias teria por objetivo reprimir qualquer impulso democrático 

vendo as iniciativas nesse sentido como uma ameaça à ordem social e, ao mesmo 

tempo defendia a estratificação das classes sociais como um fato natural. (ESPING-

ANDERSEN, 1991). 

Em contrapartida, o pensamento marxiano mostra que a acumulação do capital, 

em nenhuma circunstância, garante a igualdade e a harmonia; ao contrário a divisão de 

classes cada vez mais acentuada, acarretará em tensão social e em conflitos 

crescentes. Assim, a posição do Estado liberal é o de defender as classes dos 

proprietários abrindo mão dos pseudo-ideais de liberdade e neutralidade.  

No decorrer dos anos 1920 se acentuam sinais de esgotamento da 

fundamentação liberal. O livre jogo das forças do mercado não se coaduna com a nova 

fase de expansão do capitalismo que se dá através da concentração industrial 

promovida pelas economias de escala, pela publicidade fortalecendo o processo de 

monopolização do capital. A estrutura de mercado de concorrência perfeita cede lugar 

para a estrutura monopolista. 

A forma corporativa de organização de negócios passa por um aperfeiçoamento, 

estabelecendo as condições para o desdobramento de vários novos setores industriais 

e por uma onda de formação de trustes e cartéis, tendo em vista um aumento na 

produtividade do trabalho. Era preciso incrementar a produção em massa com o 

correspondente consumo, um novo sistema de reprodução de força de trabalho e uma 

nova política de controle e gerência do trabalho, enfim um novo tipo de sociedade 
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democrática, racionalizada, modernista e populista (ANTUNES, 2003; HARVEY, 

2005b). 

O binômio taylorismo/fordismo, expressão dominante da organização científica do 

sistema produtivo e de seu respectivo processo de trabalho, vigorou na grande indústria 

a partir da segunda década do século XX e passou a representar a forma mais 

avançada da racionalização capitalista do processo de trabalho por várias décadas do 

século XX. 

Gramsci (1991) observa que o fordismo implicava num esforço coletivo para criar 

de forma acelerada, sem precedentes na história, um tipo de trabalhador que 

corresponderia a um novo tipo de homem que tinha o seu modo de viver e de pensar 

atrelado a uma nova modalidade de trabalho e de produção. 

O fordismo, segundo Antunes é entendido 

 

como a forma pela qual a indústria e o processo de trabalho 
consolidaram-se [...] cujos elementos constitutivos básicos eram 
dadas pela produção em massa, através da linha de montagem e 
de produtos mais homogêneos; através do controle dos tempos e 
movimentos pelo cronômetro taylorista e da produção em série 
fordista; pela existência do trabalho parcelar e pela fragmentação 
das funções; pela separação entre elaboração e execução no 
processo de trabalho; pela existência de unidades fabris 
concentradas e verticalizadas e pela constituição/consolidação do 
operário-massa, do trabalhador coletivo final, entre outras 
dimensões (2003, p. 25). 

 

Vale ressaltar que a expansão desse sistema produtivo inicialmente não ocorreu 

com facilidade. Harvey (2005b) analisa alguns condicionantes que dificultaram a 

expansão do fordismo. Entre eles, destaca-se a resistência dos trabalhadores à 

implantação das novas técnicas principalmente nos lugares onde a imigração não tinha 

muita expressão ao contrário da importância das tradições artesanais. Assim, a 

aceitação de um sistema de produção que se apoiava na familiarização do trabalhador 

com longas horas de trabalho rotinizado e exigindo pouco das habilidades manuais, não 

poderia se realizar tão facilmente. 

Para superar as resistências dos trabalhadores Henri Ford cria estratégias que 

mesclavam incentivo econômico e repressão, interferindo inclusive na vida familiar. A 
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sua crença no poder corporativo de regulamentação da economia se expressava na 

adoção de várias medidas que contemplavam inclusive a melhoria salarial no início da 

grande depressão dos anos 30. Entretanto, essa crença não foi suficiente para fazer 

frente às leis coercitivas da competição e os males que o capitalismo estava claramente 

exposto. 

Falando sobre o período da “Grande Depressão” Hobsbawm recorda que: 

 

No passado, ondas e ciclos, longos, médios e curtos, tinham sido 
aceitos por homens de negócios e economistas mais ou menos como os 
fazendeiros aceitam o clima [...] podiam trazer a prosperidade ou a 
bancarrota a indivíduos e indústria, mas só os socialistas que, como Karl 
Marx, acreditavam que o ciclo fazia parte de um processo pelo qual o 
capitalismo gerava o que acabariam por se revelar contradições internas 
insuperáveis, achavam que elas punham em risco a existência do 
sistema econômico como tal [...]. O que parecia ser novo na recente 
situação era que, provavelmente pela primeira e até ali única vez na 
história do capitalismo, suas flutuações apresentavam perigo para o 
sistema (2004, p. 92). 

 

É interessante notar que no período marcado pela crise dos anos 1930, foi 

registrada uma considerável concentração de capital e o início de um salto tecnológico. 

Na realidade, na chamada “Era da Catástrofe” 

 

O progresso técnico continuou e até se acelerou [...] transformando e 
sendo transformado pela era de guerras mundiais. Embora na vida da 
maioria dos homens e mulheres as experiências econômicas [...] 
tivessem sido cataclísmicas [...]. As pessoas acostumadas às flutuações 
de emprego ou a passar temporadas cíclicas de desemprego ficaram 
desesperadas quando não surgiu emprego em parte alguma, depois que 
suas pequenas economias e seu crédito nas mercearias locais se 
exauriram. Daí o impacto central, traumático, do desemprego em massa 
sobre a política dos países industrializados, pois foi este o significado 
primeiro e principal da Grande Depressão para o grosso dos habitantes 
(HOBSBAWM, 2004, P. 92). 

 

Era patente que os mecanismos de mercado, enquanto tais, não eram suficientes 

para a retomada dos investimentos e da produção e assim solucionar a crise de 

superprodução e de subconsumo que marcou esse período. 
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Fazia-se necessário expandir o consumo para garantir os investimentos, o 

desenvolvimento da produção de massa e a acumulação do capital. A sociedade 

precisava ser organizada para difundir o consumo. “[...] foi preciso o choque da 

]depressão selvagem e do quase-colapso do capitalismo na década de 30 para que as 

sociedades capitalistas chegassem a alguma nova concepção da forma e do uso dos 

poderes do Estado” (HARVEY, 2005b, p.124). 

Para tal, a máquina do Estado foi cuidadosamente moldada. 

 

As funções se estenderam. Nasceram o Banco Central e o papel–
moeda, instrumentos indispensáveis para concentrar nas mãos dos 
governos a direção dos capitais necessários para sustentar os 
investimentos e para regular o ciclo econômico. Desenvolveram-se os 
gastos públicos, os aparelhos de reprodução, políticas de plena 
ocupação, o consumo individual (VACCA, 1991, p.153). 

 

A saída política para enfrentar a crise envolvia a imposição de uma rígida 

disciplina nos novos sistemas de produção e maciços investimentos estatais em infra-

estrutura necessários à produção e ao consumo. Foram incluídas como investimento 

social os gastos com a construção da rede rodoviária, a expansão da oferta de energia 

e dos canais de comunicação. Essas ações tinham como finalidade trazer estabilidade 

ao capitalismo e ao mesmo tempo minorar os conflitos de classe que já se 

manifestavam através dos movimentos nacional-socialistas. 

Para Simon Clarke (1991), a revolução tecnológica fordista marcou o ápice da 

penetração do capital na produção, constituindo-se não apenas em uma nova 

tecnologia visto que, a introdução desse modo de produção exigiu novas formas de 

organização social do processo produtivo que dependia da questão do controle. 

Entretanto, essa organização não é determinada pelos novos padrões de tecnologia, 

mas por requisitos de lucratividade. De igual modo a inflexibilidade de formas 

particulares dessa organização não se explica pela tecnologia mas pela resistência dos 

trabalhadores às exigências dos empregadores, tanto individualmente como através 

dos sindicatos. Nesse sentido, 
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As formas de organização do processo de trabalho são determinadas 
através de uma luta permanente acerca da organização social e do 
controle do trabalhador coletivo. A luta pelo controle é uma característica 
permanente que nunca pode ser resolvida de maneira definitiva, pois 
baseia-se num conflito fundamental entre as necessidades do trabalho e 
os imperativos capitalistas, [...] à medida que as organizações de 
trabalhadores fazem exigências políticas sua intransigência ameaça a 
estabilidade do Estado e a reprodução da sociedade como um todo 
(CLARK, 1991, p. 129). 

 

 

Essa percepção está subjacente ao projeto fordista e vai além da criação de um 

novo método de produção; visa criar uma sociedade construída sobre instituições pelas 

quais os conflitos e interesses possam ser resolvidos racionalmente e em 

correspondência um “Novo Homem” imbuído de qualidades morais e intelectuais 

exigidas por essa sociedade. 

Nesse contexto, a destruição de sindicatos de artesãos impõe-se como condição 

para a aplicação dos princípios fordistas. Para o seu desenvolvimento, os trabalhadores 

têm que desempenhar as tarefas que lhes são designadas, no local determinado e no 

momento e tempo estabelecidos. Por esse motivo, a autonomia e a flexibilidade 

inerentes aos artesãos são consideradas obstáculos à socialização fordista. 

Vale lembrar que entre os aspectos do fordismo considerados positivos 

economicamente, está a redução do custo de produção do automóvel que proporcionou 

o desenvolvimento do transporte rodoviário. Ressalta-se que a revolução inaugurada 

pela era da ferrovia na produção e no consumo excluiu boa parte das áreas do campo, 

ao passo que, 
 

o crescimento do transporte motorizado propagou a revolução pelo 
campo integrando o vilarejo mais remoto a estrutura do mercado e 
dando a base para a revolução nas comunicações de massa trazidas 
pelo desenvolvimento do radio e depois da TV (ibid., p. 135). 

 

Nesse sentido, a difusão do fordismo representou uma revolução não só nos 

padrões tecnológicos da época, mas também no consumo e nas relações sociais de 

produção. Ao mesmo tempo correspondia a uma tentativa político-institucional que 
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pudesse acomodar a crônica incapacidade do capitalismo de regulamentar as 

condições essenciais de sua própria reprodução. 

Do ponto de vista teórico as alternativas para a superação da crise cabe à 

fundamentação econômica de John Maynard Keynes – Teoria geral de Keynes (1936) – 

que se contrapunha à idéia do equilíbrio natural e ao sistema de livre mercado. Para ele 

o Estado deve intervir na economia buscando contrapor-se ao desemprego involuntário 

e aumentando a produção. O argumento keynesiano em favor dos benefícios da 

eliminação do desemprego em massa era tão econômico quanto político, afirmando 

 

[...] que a demanda a ser gerada pela renda de trabalhadores com pleno 
emprego teria o mais estimulante efeito nas economias em recessão. 
Apesar disso, o motivo pelo qual esse meio de aumentar a demanda 
recebeu tão urgente prioridade [...] foi que se acreditava que o 
desemprego em massa era política e socialmente explosivo, como de 
fato mostrava ser durante a Depressão (HOBSBAWM, 2004, p.100). 
 

Para corrigir as desigualdades propõe o Estado Promotor do Bem-Estar Social 

como reconhecimento da necessidade de investir em ações voltadas para a segurança 

social, educação, seguros contra o desemprego e saúde. Daí a relação entre o Welfare 

State e o Keynesianismo. Alguns autores utilizam inclusive a expressão Welfare State 

keynesiano (OFFE, 1984). 

A maior parte dos estudos relativos a constituição e desenvolvimento do Welfare 

State tem como parâmetro os países da Europa Ocidental e os Estados Unidos82. Por 

isso convêm lembrar que deve ser levado em consideração que esta forma de Estado 

baseia-se não somente no nível de carências de uma população mas também na 

estrutura de representação política e capacidade de organização dos diversos 

segmentos da sociedade, pelo papel dos homens, mulheres e crianças na divisão social 

                                                           
82 Os estudos referentes ao desenvolvimento do Welfare State são desenvolvidos de modo geral sobre 
duas óticas: formal e/ou funcional. No primeiro caso parte-se do estudo dos fenômenos políticos, 
buscando a compreensão da organização do Welfare State em si, a partir de agentes como a burocracia, 
os partidos políticos e as organizações dos trabalhadores. Já no enfoque funcionalista o Welfare State é 
analisado como parte integrante de um sistema. Nessa abordagem utiliza-se geralmente o instrumental 
da economia política, enfocando aspectos relacionados a mercantilização da força de trabalho, a 
capacidade alocativa do mercado, a eficiência da ação pública etc. no intuito de compreender o papel do 
Welfare State no funcionamento da sociedade capitalista. 
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do trabalho e pelas instituições utilizadas para legitimação do Estado e promoção do 

bem-estar social, como a Igreja e outras organizações. Esses aspectos não permitem 

uma padronização de formação do Welfare state tendo em vista as diferenciações das 

características culturais, políticas e sócio-econômicas existentes entre os países. 

No entanto, alguns teóricos apresentam análises e reflexões desse Estado dentro 

de um contexto internacional indo além de um estudo de caso (CLARKE, 1991; 

ESPING-ANDERSEN,1991; LIPIETZ, 1988; OFFE,1984; PRZERWORSKY,1988; 

WALLERSTEIN 1988; VACCA, 1991). 

O desenvolvimento de Welfare State nas décadas posteriores a l930 é visto como 

resultado da crença na necessidade de regulação da economia capitalista; é o Estado 

que atua na produção, distribuição e consumo de bens e serviços de uma sociedade 

para regular seus movimentos. Esse caráter assumido pelo Estado que teve sua 

difusão no período pós-guerra, é caracterizado por um tipo de sociedade e de Estado 

social relativamente homogêneo em alguns países europeus. 

Os pressupostos para difusão desse Estado segundo Giuseppe Vacca estão 

intrinsecamente ligados aos interesses do grande capital oligopólico, particularmente 

nos Estados Unidos que teve o seu modelo produtivo e de consumo difundidos 

consideravelmente a nível mundial. Nesse sentido tem destaque o novo sistema 

monetário acionado com os acordos de Bretton Woods83, o Plano Marshall 

patrocinando a reconstrução do pós-guerra das economias capitalista européias e a 

“Guerra Fria”. Além desses aspectos, foi de fundamental importância a disponibilidade 

de matérias-primas a baixo custo, com a qual os países capitalistas podiam contar 

graças ao neocolonialismo, impondo crescente desigualdade de desenvolvimento aos 

países produtores. 

A teoria econômica de Keynes que constitui a base teórica para o Estado de Bem-

estar Social, aplicada à formulação prática da política econômica 
                                                           
83O acordo de Bretton Woods, de 1944 transformou o dólar na moeda-reserva mundial e vinculou com 
firmeza o desenvolvimento econômico do mundo à política fiscal e monetária norte-americana. Os 
Estados Unidos agiam como banqueiro do mundo em troca de uma abertura dos mercados de capital e 
de mercadorias ao poder das grandes corporações. O fim desse sistema ou acordo é apontado por 
Shesnais (1996) como um marco da fase do boom econômico do período compreendido entre 1950 e 
1975. A mercadoria moeda desapareceu com o desmantelamento do sistema Bretton Woods e 
“desmonetização” do ouro. Mas sua substituição por uma “moeda de crédito” - que é certamente uma 
“moeda de espírito”, portanto produção humana não subtraiu a moeda do “mercado auto-regulador”. Pelo 
contrário, permitiu-lhe exercer no campo financeiro uma tirania sem igual. 

                                              194



 
 

  

[...] ensina cada classe a assumir o papel da outra. A economia 
capitalista, e esta é a lição a ser aprendida com o keynesianismo, é um 
jogo de soma positiva. Assim, jogar num jogo de soma zero seria jogar 
contra os próprios interesses. Isto quer dizer que cada classe tem que 
levar em consideração os interesses da outra classe: os operários, a 
lucratividade, porque somente um nível de lucro e de investimento 
razoável garantirá o emprego futuro e o aumento da renda, e os 
capitalistas, os salários e as despesas do Welfare State, porque são eles 
que garantirão a demanda efetiva e uma classe operária saudável, bem 
treinada, sem problemas de moradia e feliz (OFFE, 1984, p. 373-374). 
 

 

Nessa perspectiva, as classes dominantes vêem como estratégia necessária o 

estabelecimento de um sistema de relações contratadas com o movimento operário e 

com os partidos de massa que passaram, em tese, a ter mais espaço para suas 

reivindicações e se transformaram nos principais veículos de legitimação do sistema 

que tinha assegurado o consenso dos trabalhadores em troca de uma crescente 

influência sobre a destinação dos gastos públicos, sobre a redistribuição da renda e de 

certa forma, também sobre a utilização dos recursos nacionais. 

A expansão dos gastos sociais em previdência, seguro desemprego, fixação de 

salário mínimo, distribuição de pensões e aposentadorias assumiram uma forma de 

distribuição de salário indireto que garantiu um controle social sobre a classe 

trabalhadora, através de reconhecimento de direitos sociais e concessão de benefícios 

e ao mesmo tempo uma forma de aumentar a integração de vários grupos da classe 

trabalhadora na sociedade de consumo. 

O efeito dessa prática foi um boom econômico sem precedentes nos trinta anos 

que se seguiram ao término da Segunda Grande Guerra e favoreceu todas as 

economias capitalistas avançadas transformando o padrão de conflito industrial e de 

classe numa forma que se distancia do radicalismo político; os conflitos de classe 

passaram de uma tendência revolucionária a um caráter economicista 

institucionalizado. 

Subjacente a esse desenvolvimento está um compromisso ou acordo de classe 

geralmente, com a participação do Estado que representou por parte da mão-de-obra, a 

aceitação da lógica do lucro e do mercado como princípios da alocação dos recursos e 

até da localização industrial. A contrapartida era a garantia de que seriam defendidos 
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os padrões mínimos de vida, os direitos sindicais e os direitos democráticos liberais; 

seria evitado o desemprego em massa e a renda real aumentaria de acordo com a 

produtividade do trabalho. 

O acordo funcionou a partir do estímulo mútuo do crescimento econômico e das 

relações de classe pacíficas. O que estava em questão já não era mais o modo de 

produção, mas o volume de distribuição; não o controle, mas o crescimento econômico 

e a segurança social contribuindo substancialmente para a coexistência e 

compatibilidade do capitalismo com a democracia (OFFE, 1984). 

Adam Przeworski (1988) situa a discussão considerando que o suporte teórico 

proposto por Keynes representou para os social-democratas, uma política específica e 

adequada para a administração da economia capitalista nos moldes de uma ideologia 

do ‘Estado do bem-estar’. 

 

De vítima passiva dos ciclos econômicos o Estado transformou-se quase 
da noite para o dia numa instituição pela qual a sociedade poderia 
regular as crises, mantendo o pleno emprego. [...] como governos de 
minoria incapazes de implantar o programa socialista em meados da 
década de 30 a social democracia encontrou uma política econômica 
distinta que justificava seu papel no governo, que especificava um 
conjunto de reformas intermediárias que podiam ser efetuadas com 
sucesso nos marcos do capitalismo, e que municiavam diversos países 
com uma plataforma eleitoral eficaz (PRZEWORSKI, 1988, p.71/73). 
 

A adesão ao keynesianismo denotava o abandono do projeto de nacionalização 

ao tempo em que materializava a crença de que o Estado poderia atingir os objetivos 

socialistas influenciando o setor privado a se comportar de acordo com os interesses 

gerais. 

Entretanto, o Estado capitalista como centro do poder político das classes 

dominantes desenvolve um jogo que permite, nos limites do próprio sistema, uma certa 

garantia de interesses econômicos de setores das classes dominadas eventualmente 

contrárias aos interesses econômicos das classes dominantes, compatíveis, no entanto 

com os seus interesses políticos e com sua dominação hegemônica, não havendo, 

portanto, alteração na estrutura do poder. (GRAMSCI, 1991; POULANTZAS, 1997). É 

nesse sentido que o Welfare State “[...] não é senão um termo que mascara a forma da 
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‘política social’ de um Estado capitalista no estágio do capitalismo monopolista de 

Estado” (POULANTZAS, 1997, p.188). 

Os anos 1950–60 aparecem para a Social Democracia, como um período de 

crescente prosperidade e harmonia social, com o welfare state keinesiano realizando a 

visão social-democrática de uma sociedade que combina o dinamismo econômico do 

capitalismo com os valores políticos do socialismo. 

 As implicações desse processo dizem respeito à barreira estrutural imposta pela 

dinâmica capitalista ao Estado interventor que fica a mercê da ação capitalista para os 

seus recursos fiscais, para a informação, bem como para elaborar políticas e até para 

oferecer serviços sociais à população. Nesse sentido 
 

 

[...] sem a nacionalização dos meios de produção, aumentos de 
produtividade requerem a lucratividade da empresa privada. [...] toda a 
sociedade depende da manutenção dos lucros e do destino que o 
capitalista da a estes lucros. Assim a eficiência dos social-democratas - 
e de qualquer outro partido -, em controlar a economia e atenuar os 
efeitos sociais, depende da lucratividade do setor privado e da 
cooperação dos capitalistas [...]. A natureza das forças políticas que 
sobem ao poder não afeta essa dependência, pois ela é estrutural 
(PRZEWORSKI 1988, p.77), 

 

Os trabalhos de Przerworsky e Wallerstein (1988) chamam a atenção para o fato 

de que o compromisso de classe se dá em troca da legitimação da propriedade privada 

dos meios de produção, não constituindo-se, portanto, numa concessão política diante 

do poder da classe trabalhadora, mas, sim parte da estratégia orientada para a 

reprodução do capital. Portanto, o bem-estar dos trabalhadores não é assunto da 

caridade privada, mas da economia como um todo com a indispensável intervenção do 

Estado, e da própria pressão política de setores organizados dessa classe. 

Harvey (2005b) analisa o período de expansão do pós-guerra até 1983, 

estabelecendo relação entre o fordismo e o keynesianismo. Para ele, essa aliança 

proporcionou ao sistema efetuar um surto de expansões internacionalistas de alcance 

mundial que atraiu para a sua rede muitas nações descolonizadas. Essa expansão 

ocorreu numa conjuntura específica de regulação político-econômica mundial e uma 
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configuração geopolítica em que os Estados Unidos dominavam por meio de um 

sistema de alianças baseado no domínio militar. 

Alguns ramos da indústria (aço, automóveis, equipamentos de transporte e de 

produtos químicos), tornaram-se os ‘motores’ do crescimento econômico assentados 

em determinadas regiões que passam a ter destaque pela grande produção a nível 

mundial. Nesse contexto, se sobressaem as forças de trabalho dotadas de privilégios e 

os investimentos patrocinados pelo Estado, imbuído, como já dito, de todo o processo 

de reconstrução de economias devastadas pela guerra, da expansão geográfica dos 

sistemas de transportes e comunicações e do desenvolvimento de infra-estrutura dentro 

e fora do mundo capitalista avançado. 

Essa dinâmica era conduzida pelos grandes centros financeiros interligados que 

absorviam enormes quantidades de matérias-primas do resto do mundo não-comunista, 

assegurando o controle do mercado mundial. 

Dessa forma, o grande crescimento econômico desse período contou com o 

envolvimento articulado dos principais atores dos processos de desenvolvimento do 

sistema e envolvidos no compromisso: Estado, capital e trabalho.  

Assim, 

 

O Estado teve de assumir novos (keynesianos) papéis e construir novos 
poderes institucionais; o capital corporativo teve de ajustar as velas em 
certos aspectos para seguir com mais suavidade a trilha da lucratividade 
segura; e o trabalho organizado teve de assumir novos papéis e funções 
relativos ao desempenho nos mercados de trabalho e nos processos de 
produção (HARVEY, 2005b, p. 125). 
 

O sistema de compromisso e de regulação ofereceu a ilusão de que o sistema de 

metabolismo social do capitalismo pudesse ser efetivo, duradouro e definitivamente 

controlado, regulado e fundado num acordo entre capital e trabalho mediado pelo 

Estado. Além de que a sustentação desse compromisso era a intensa exploração do 

trabalho realizada nos países do Terceiro Mundo, excluídos desse ‘compromisso’ 

social-democrata (BIHR, 1991; ANTUNES, 2003). 

A insatisfação nos países do Terceiro Mundo era crescente; o processo de 

modernização que prometera desenvolvimento, emancipação das necessidades e 
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plena integração promovia na prática a destruição de culturas locais, muita opressão e 

diversas formas de dominação em troca de ganhos insignificantes que não repercutiam 

em melhoria da qualidade de vida. Apenas a elite nacional aliada ao capital 

internacional era beneficiada. 

Compondo o quadro que viabilizou o sistema de compromissos, ressalta-se, sob o 

pretexto de uma suposta infiltração comunista, a ofensiva implacável aos movimentos 

operários radicais que ressurgiram em muitos países da Europa no pós-guerra e 

afetando profundamente as formas tradicionais de organização do trabalho voltados 

para os ofícios. 

A nova configuração que se estabeleceu dava (ilusoriamente) determinados 

poderes aos sindicatos relativos a algumas questões da política social (seguridade 

social, salário mínimo, promoções) mas, em contrapartida passava a adotar atitudes de 

cooperação no intento de aumentar a produtividade; nessa perspectiva, as 

organizações sindicais tornaram-se burocratizadas e submetidas à cooperar na 

disciplinação dos trabalhadores em troca de ganhos reais de salário. 

Não obstante essa realidade,  

 

[...] os sindicatos também se viram cada vez mais atacados a partir de 
fora, pelas minorias excluídas, pelas mulheres e pelos desprivilegiados. 
Na medida em que serviam aos interesses estreitos de seus membros e 
abandonavam preocupações socialistas mais radicais, os sindicatos 
corriam o risco de ser reduzidos, diante da opinião pública, a grupos de 
interesse fragmentados que buscavam servir a si mesmos, e não a 
objetivos gerais (HARVEY, 2005b, p 133). 
 
 

Esse processo representou para segmentos importantes do proletariado europeu, 

um aumento da dependência prática e ideológica em relação ao Estado, sob a forma do 

Estado-providência, que garantiu de algum modo o direito ao trabalho, à moradia, à 

saúde, à educação e a formação profissional, e ao lazer. As pressões sobre a 

lucratividade se intensificaram e ao final dos anos 1960 a conjuntura internacional 

registra o crescimento da concorrência interimperialista e a mudança das razões de 

intercâmbio entre o conjunto das economias de transformação mais desenvolvido e os 

países produtores de matérias-primas, associando-se as manifestações de crise do 
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Welfare State europeu. Internamente as tensões entre capital e trabalho ganham, maior 

expressão, evidenciando uma situação de conflito entre salário e lucro, resultando num 

enrijecimento das bases fiscais do Estado (VACCA, 1991). 

À medida que as pressões competitivas corroíam a lucratividade, os esquemas 

institucionais (financiamento corporativo, organização da produção e dos operários, 

sistema de pagamento, acordos sindicais, sistemas de saúde, moradia, aposentadoria) 

se constituíam cada vez mais em barreiras para a reestruturação da produção, 

necessária para fazer frente ao desafio competitivo. 

Nesse contexto de crescente contradição 

 

[...] crescem os gastos públicos para sustentar os médios e pequenos 
agricultores, empresas artesanais, pequenas empresas, que reúnem 
camadas intermediárias corporativas e protegidas, essenciais no 
sistema de alianças do capital monopolista, e que por isso obtém do 
Estado fluxos de recursos a vários títulos (facilidades creditícias e 
fiscais, transferências de renda, várias formas de ajuda) (ibid, 1991, p. 
155). 

 

Ao mesmo tempo em que o Estado promove elementos para a expansão da 

sociedade de massa (comunicações de massa e a industria cultural e incentivo ao 

consumo), vê crescerem as dificuldades em continuar financiando a demanda de 

serviços e gastos públicos de caráter social.  

Nesse mesmo cenário a organização e a divisão social do trabalho desenvolve 

funções cada vez mais repetitivas e distintas entre projeto, execução e controle nos 

processos de trabalho, delineando-se uma nova divisão social do trabalho que faz 

suscitar movimentos e ações coletivas que tendem a negar a legitimidade ao sistema. 

Para Vacca (1991) essa é uma expressão da crise de representação das classes 

trabalhadoras, cada vez menos representadas pelas organizações sindicais ou pelos 

partidos operários, evidência de uma crescente tensão entre acumulação e legitimação. 

No início dos anos 1970 o Welfare State keynesiano começa a dar sinais da 

incapacidade de resolução dos problemas da estabilização da demanda 

macroeconômica. Na medida em que o problema da demanda é resolvido, o problema 

da oferta começa a ampliar-se.  
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Conforme Offe (1984), como o capital passou a depender dos efeitos estimulantes 

e reguladores das políticas públicas intervencionistas aplicadas à demanda e à oferta, e 

como a mão-de-obra depende do Welfare State, os parâmetros dos incentivos, das 

motivações e das expectativas dos investidores e dos trabalhadores, foram igualmente 

afetados alternando substancialmente a dinâmica do crescimento econômico. Em sua 

concepção 

 

As demandas crescentes feitas em relação ao orçamento do Estado, 
tanto pela mão-de-obra como pelo capital, tanto pelos setores em 
crescimento como pelos setores estagnados da economia, não podem 
levar senão a níveis sem precedentes de dívida pública e aos esforços 
constantes do governo para terminar ou reduzir os programas estatais 
de bem estar social (1984, p.378). 

 

O regime internacional relativamente estável que caracterizou o breve período de 

bom funcionamento da economia é atingido pelos próprios limites do sistema de 

regulação, numa manifestação de crise estrutural do capital. 

 

5.3 - Novas formas de regulação: a economia de merc ado na sombra do Estado 

 

A reestruturação produtiva e o acirramento da competição internacional impõem 

dificuldades cada vez maiores para garantir o funcionamento das políticas sociais. Os 

responsáveis pela política fiscal não conseguem implementar políticas capazes de 

neutralizar os efeitos negativos do processo de mundialização da economia que libera 

gradativamente o capitalismo das regras e instituições que haviam possibilitado a 

efetivação do Welfare State. 

Harvey (2005b) enfatiza que no período de 1965 a 1973 a incapacidade do 

fordismo e do Keynesianismo de conter as contradições inerentes ao capitalismo 

tornou-se mais evidente. Os problemas se expressavam em termos de rigidez dos 

investimentos, nos mercados, na alocação e nos contratos de trabalho. 
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A rigidez dos compromissos do Estado foi se intensificando a medida 
que os programas de assistência (seguridade social, direitos de pensão, 
etc.) aumentavam sob pressão para manter a legitimidade num processo 
em que a rigidez da produção restringia expansões de base fiscal para 
gastos públicos (HARVEY, 2005b, p.135/136). 

 

A crescente perda da autonomia fiscal é enfatizada por Francisco de Oliveira 

(1988) ao analisar que o esgotamento do modelo keynesiano evidenciado pela crise 

fiscal deveu-se em primeira instância à crescente internacionalização produtiva e 

financeira do capitalismo que retirou parte dos ganhos fiscais, mas deixou aos fundos 

públicos nacionais a tarefa de continuar articulando e financiando a reprodução do 

capital e da força de trabalho. 

O papel desempenhado pela internacionalização do capitalismo no 

enfraquecimento do Estado do bem-estar social é também abordado por Chesnais, 

destacando 

 

as grandes companhias buscavam uma saída para a queda da 
rentabilidade do capital, para a saturação da demanda de bens duráveis 
e para a contestação dos trabalhadores, na deslocalização acelerada de 
suas operações (1996, p.299). 

 

 

Como se vê, a interação entre os elementos constitutivos da crise capitalista 

impossibilitava a continuidade do ciclo expansionista do capital pois como sinaliza Offe. 

 
 

A intervenção estatal funcionava apenas enquanto os atores 
econômicos não esperam que ela seja aplicada rotineiramente e, 
portanto, essa intervenção não faz parte dos seus cálculos racionais. 
Logo que isto acontece, porém os investidores adiarão seus 
investimentos, pois têm a, certeza de que o Estado intervirá com a 
isenção especial de impostos, as concessões de depreciação ou as 
medidas de demanda - é só aguardar o bastante (1984, p.380/381). 
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Sem condições para responder continuamente a essa estratégia, o Estado ou 

aumenta a ‘dose’ de intervenção, ou abandona a prática intervencionista criando 

igualmente problemas que lhe caberia resolver. 

Ao mesmo tempo ganha importância nesse contexto, a intensificação da luta dos 

trabalhadores que trazia como foco da ação a possibilidade efetiva do controle social do 

operariado, A oposição se dava tanto às organizações sindicais constitutivas do modelo 

social-democrata, quanto ao trabalho despótico imposto pelo taylorismo/fordismo 

(ANTUNES, 2003). Essas lutas, apesar, de não terem conseguido criar mecanismos 

capazes de fazer frente à hegemonia do capital, constituiu-se em um dos fatores 

chaves da crise dos anos 1970.  Para esse autor,   

 

O enorme salto tecnológico, que então se iniciava, constituiu-se já numa 
primeira resposta do capital à confrontação aberta do mundo do trabalho, 
que aflorava nas lutas sociais dotadas de maior radicalidade no interior do 
espaço fabril. E respondia, por outro lado, às necessidades da própria 
concorrência intercapitalista na fase monopólica (ibid, 2003, p. 44). 

 

A sobrevivência do Estado dotado de instrumentos que possibilitavam suprir as 

deficiências do investimento privado e fortalecer a demanda, foi inviabilizada pelas 

novas formas de relações de produção que passaram a dominar a partir dos anos 1980 

mas que teve o curso do seu processo a partir de meados da década de setenta. 

Nesse panorama, “os Estados viram sua capacidade de intervenção reduzida a 

bem pouco, pela crise fiscal, e os fundamentos de suas instituições solapadas a ponto 

de torná-los quase incapazes de impor qualquer coisa ao capital privado” (CHESNAIS, 

1996, p.301). 

Uma nova teorização assumida pelos neoliberais tem como eixo central uma 

crítica contundente à ação do Estado interventor trazendo como receita a manutenção 

de um Estado forte em sua capacidade de romper o poder dos sindicatos ao mesmo 

tempo em que se exime dos gastos sociais e de intervenções econômicas 

(ANDERSON, 1995).84 

                                                           
84 O neoliberalismo deita suas raízes no período que se segue à Segunda Grande Guerra, na Europa 
Ocidental e nos Estados Unidos. Traduz uma reação teórica e política contra o Estado de Bem-Estar 
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A reestruturação econômica e o reajustamento social e político que marcaram as 

décadas de 70 e 80 do século XX, estabeleceram as condições para a conformação de 

um regime de acumulação flexível que se impõe e está associado a um novo sistema 

de regulamentação política e social específica. 

Para Harvey 

 

a acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do 
desenvolvimento desigual, tanto entre setores como regiões geográficas 
[...] Ela também envolve um novo movimento [...] “compressão do 
espaço-tempo” no mundo capitalista - os horizontes temporais da 
tomada de decisões privada e pública que se estreitaram, enquanto a 
comunicação via satélite e a queda dos custos de transporte 
possibilitaram cada vez mais a difusão imediata dessas decisões num 
espaço cada vez mais amplo e variegado (2005b, p. 140). 

 
 

Nesses novos arranjos o Estado assume importante papel ao promover a 

flexibilidade concedendo subsídios indiscriminados às grandes empresas, permitindo 

aos empregadores um controle cada vez maior sobre a força de trabalho com sérias e 

negativas implicações na estrutura dos processos do mercado e do trabalho. 

Paralelamente à grande empresa taylorista coloca-se a ‘fábrica difusa’, projetada em 

qualquer ponto do mundo, de acordo com as conveniências oferecidas pelos diversos 

mercados de trabalho, pelas matérias-primas e pelos capitais. 

A renúncia de determinadas funções do Estado ocorre par e passu com novas 

responsabilidades por ele assumidas.  No mercado global, o capital não prescinde do 

Estado, justamente para viabilizar e manter as condições de acumulação e 

                                                                                                                                                                                            
Social.  A obra “The Road to Serfdon” (O caminho da  servidão) de Friedrich August Von Hayck (1944) é 
referência principal do neoliberalismo.  A partir de 1947 a Societé du Mont Pèlerin encarrega-se do 
trabalho de divulgação das teses neoliberais, que incluía a promoção de encontros nos mais diversos 
países.  Segundo Perry Anderson, essa sociedade tinha um duplo objetivo: combater o keynesianismo e 
as medidas de “solidariedade” do pós-guerra e preparar os fundamentos teóricos de um outro tipo de 
capitalismo.  Esses objetivos foram frustrados por cerca de vinte anos.  Entretanto, com a recessão 
iniciada nos anos de 1970, as idéias neoliberais começaram a ganhar terreno.  As argumentações do 
grupo ligado a Von Hayck encontram as raízes da crise no “poder excessivo e nefasto” dos sindicatos e 
do movimento operário.  Para os defensores das idéias neoliberais os sindicatos teriam minado as bases 
da acumulação privada com as reivindicações salariais.  A hegemonia das políticas neoliberais em 
diversos países da Europa e na América do Norte – inicialmente assimiladas por governos de direita, foi 
aos poucos ganhando lugar naqueles que se diziam progressistas “conquistando” a América Latina, 
considerada a terceira grande região de experimentação das políticas neoliberais (ANDERSON, 1995, p. 
16 -19).  
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competitividade e, sobretudo para neutralizar os conflitos , garantir a ordem social e a 

disciplina, diante da austeridade implacável dos ajustes fiscais e dos altos custos 

sociais necessários ao enquadramento de cada nação às novas regras, tornando a 

lógica destrutiva do capitalismo cada vez mais universal. 

O capital estadunidense, na sua cruzada pela competitividade, requer um Estado 

que mantenha os custos sociais em sua mínima expressão, ao mesmo tempo em que 

mantém sob controle o conflito social e a desordem gerados pela ausência de 

benefícios sociais.  Na União Européia, supostamente modelo de organização 

transnacional, cada Estado é o agente principal na imposição a seus cidadãos das 

austeridades e dos sofrimentos necessários para cumprir os severos requisitos 

propostos pela união monetária e cada Estado é o principal instrumento de contenção 

dos conflitos engendrados por essas políticas (WOOD, 2005). 

Habermas esclarece que na fase do Estado liberal, a esfera da troca de 

mercadorias e do trabalho estava circunscrita à autonomia privada. Essa realidade só 

começa a ser alterada quando novas funções são assumidas pelo Estado e 

gradativamente se dá a institucionalização da esfera pública embutida na promessa de 

igualdade de oportunidades. Por outro lado, as classes dominantes procuram 

desenvolver estratégias para converter sua força social privada em força política. 

 

A partir da esfera privada publicamente relevante da sociedade civil 
burguesa constitui-se uma esfera social repolitizada, em que instituições 
estatais e sociais se sintetizam em um único complexo de funções que 
não é mais diferenciável (1984, p.177). 
 

Essa interpenetração é respaldada por uma nova ordem jurídico-política ligada às 

normas do chamado Direito Social. Essa necessidade é suscitada pela complexidade 

sócio-econômica imposta pelo capitalismo oligopolista/monopolista que amplia os 

antagonismos de classe e acelera o processo de concentração do capital. 

Nesse contexto, o Estado aumenta seu poder de regulação 

de modo que se por um lado seu intervencionismo dá a idéia de 
‘socializar’ (e despolitizar) as esferas privadas por outro as ações públicas 
acabam sendo ‘reprivatizadas’ (e repolitizadas) mediante a consagração 
dos interesses de grupos, associações e movimentos antes tutelados 
apenas pelo direito privado (FARIA, 1988, p.89). 
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Desse modo o Estado-social comporta relações que não podem ser resolvidas no 

campo do Direito Privado, muito menos no Direito Público, surgindo a necessidade da 

introdução de normas do chamado Direito Social. 

Habermas chama a atenção para o pacto que se estabelece entre Estado e 

pessoas privadas, uma relação que resulta na privatização do Direito Público, uma 

estreita inter-relação entre Estado e Sociedade. Assim, 

 

‘Com a fuga’ do Estado para fora do Direito Público, com a transferência 
de tarefas da administração pública para empresas, estabelecimentos, 
corporações, encarregados de negócios semi-oficiais, mostra-se também 
o lado inverso da publicização do Direito Privado [...]. Os critérios 
clássicos do Direito Público tornam-se caducos uma vez que a 
administração pública se utiliza de meios do Direito Privado mesmo em 
suas funções de distribuir, prover e fomentar (1984, p.180). 
 

Em sua análise do Estado contemporâneo, Vacca (1991) dá destaque à 

compreensão das combinações que estão postas entre a noção de público e privado 

nas novas formas de regulação. 

O pensamento neo-conservador que é viabilizado e materializado nas políticas 

neoliberais tem como principal terapia a privatização de recursos e funções que no 

Estado do Bem-Estar tinham sido destinadas à esfera pública para sanar a ineficiência 

(real ou não) do setor público ainda que seja profundamente questionável a perspectiva 

de eficiência do setor privado. 

 

A combinação preferível de público e privado é estabelecida de acordo 
com o papel que um determinado país possa e deva exercer no 
desenvolvimento internacional e no conjunto das nações.  A ótica não 
pode ser outra senão aquela da autonomia e do desenvolvimento 
equilibrado do país.  Consequentemente, da valorização de todos os seus 
recursos.  Essa tarefa, como se sabe, o mercado como tal não pode 
cumprir, pelo contrário, ele a contradiz (VACCA, 1991, p. 163). (Grifos do 
autor). 
 

Diante destas novas formas de regulação presentes no cenário mundial, a 

equação entre público/privado e Estado/mercado aparece como um fenômeno correlato 

historicamente com as desigualdades do desenvolvimento capitalista e, atualmente tem 
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se expressado na ofensiva ideológica neoconservadora que prega a fórmula “menos 

Estado, mais mercado”85. 

Nesse contexto, não passa despercebido o papel que os fundos de pensão e as 

companhias de seguros orientados para os sistemas de seguro de vida e de 

aposentadoria complementar têm assumido nos últimos anos na esteira de transações 

financeiras dos investidores institucionais. Chesnais aponta que 

 

o montante desses fundos é tão grande que, embora possa parecer 
pequena a parcela investida em títulos e outros ativos financeiros [...] tem 
considerável efeito desestabilizador nos mercados (de câmbio e de 
títulos) [...] essas companhias dedicam-se à especulação utilizando uma 
alavanca poderosa, lucrando sobre os fracos controles regulamentares a 
que estão submetidas (1996, p.289-290). 

 

O que se vê é a intensificação da exploração dos trabalhadores, demissões 

massivas, rebaixamento salarial e crescente precarização do trabalho.  “O crescimento 

canceroso do desemprego está afetando hoje todos os países do mundo, inclusive 

aqueles que não o apresentavam no passado” (ibid,  2007, p. 72). Por outro lado, o 

Estado encontra-se diante da impossibilidade de regular a vida social em todos os seus 

pontos mais explosivos, ao mesmo tempo em que é obrigado a manter desmobilizados, 

controlados ou cooptados as massas marginalizadas e os grupos de frações de classe 

descontentes, além de inibir a contestação e os protestos dos setores organizados 

(FARIA, 1988). 

Desse modo, a natureza da intervenção do Estado garante a exploração através 

da lei revestida do papel de assegurar a igualdade e nesta, a manutenção da 

desigualdade. Entretanto não podem ser desconsideradas as possibilidades da criação 

de condições de ruptura e de desestabilidade a partir do restabelecimento de relações 

sociais capazes de romper com a dominação e a manipulação generalizadas.  

                                                           
85 Essa fórmula é interpretada por Giuseppe Vacca no contexto dos processos de internacionalização em 
curso, nas dimensões econômica social e política. O aspecto econômico implica em mais recursos para o 
setor privado, maior dependência nacional dos núcleos fortes da economia mundial e o espontaneísmo 
econômico mediado teoricamente pelo componente tecnológico. Em termos sociais almeja-se uma 
redistribuição mais elitista dos recursos e uma composição de classe mais desigual. Em termos políticos 
a fórmula implica um direcionamento anti-nacional das classes dominantes. 

                                              207



 
 

  

 No âmbito das circunstâncias históricas atuais, o Estado capitalista tem, 

inexoravelmente, que desempenhar suas funções sob pena de ser reformado assim 

como o próprio sistema que dará lugar a um outro modo de organizar a produção 

material e a vida cotidiana. Daí a necessidade constante que esse Estado tem de 

ajustar-se à dinâmica variável do processo de reprodução socioeconômico, 

possibilitando e reforçando a dominação do capital contra as forças que poderiam 

desafiar a crescente desigualdade que se estabelece no âmbito da distribuição e do 

consumo86. 

Lefebvre (1976) vê nesse contexto uma situação de tensão e de perigo para a 

sociedade e para o Estado. Para a sociedade o risco reside na dominação que pode se 

reproduzir e se reforçar e para o Estado porque suas funções podem ser absorvidas no 

social pela via da auto-gestão, como resultado de lutas entre as forças que se opõem 

ao poder político constituído (os contrapoderes).  

Harvey (2005a) a luz do pensamento de Hegel, analisa as contradições que se 

desenvolvem na sociedade civil sob as condições associadas à busca do lucro e à troca 

no livre mercado considerando a crescente acumulação de riqueza paralelo à 

ampliação da indigência. Nesse sentido Hegel só vê alternativa de solução e superação 

das contradições através da expansão geográfica e justifica a impossibilidade de uma 

solução interna, considerando que  

 

[...] apesar de seu excesso de riqueza, não é a sociedade civil 
suficientemente rica [...] para pagar o tributo ao excesso de miséria e à 
sua conseqüente plebe.[...] a sociedade civil é impelida para lá dela 
mesma; tal definida sociedade é obrigada a procurar fora de si os 
consumidores e, portanto, os meios de subsistir, recorrendo a outros 
povos que lhe são inferiores nos recursos que ele possui em excesso, 
em geral na indústria (HEGEL, 2003, p.209, 210). 

 

Na crítica ao enfoque hegeliano, Marx e Engels tomam a sociedade civil como 

um momento de desenvolvimento das relações econômicas que precede e determina o 

                                                           
86 Nesse processo Marx (O capital vol. 1) realça o papel do Estado e o caráter de classe das relações 
capitalistas de produção, resultante de um longo processo histórico no qual a força de trabalho se 
divorciou do controle dos meios de produção. Essas relações são amparadas e aplicadas pelo uso do 
poder do Estado que se empenha em viabilizar a mobilidade do capital e do trabalho bem como, quando 
necessário, em remover as barreiras em favor da mobilidade. 
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momento político, atribuindo destaque à antítese Sociedade/Estado como uma das 

formas da antítese estrutura/superestrutura. A sociedade civil compreende todo o 

intercâmbio material dos indivíduos numa determinada etapa do desenvolvimento das 

forças produtivas. Assim,  

 

a forma de intercâmbio condicionada em todos os estágios históricos até 
aos nossos dias pelas forças de produção existentes, e que por seu turno 
as condicionam, é a sociedade civil (MARX; ENGELS, 2004, p. 42). 
 

A partir dos escritos de Marx, Antonio Gramsci introduz em sua análise uma 

profunda mudança no que se refere a relação estrutura/superestrutura. A sociedade 

civil na perspectiva gramsciana não pertence ao momento da estrutura, mas ao da 

superestrutura. Ele desloca seu significado considerando todo o conjunto das relações 

ideológicas culturais e não mais o conjunto das relações materiais. No entanto, em 

Gramsci assim como em Marx e Engels, a sociedade civil e não mais o Estado, como 

analisado por Hegel, representa o momento ativo e positivo do desenvolvimento 

histórico.  

Para Gramsci (1991), a sociedade civil é formada pelo conjunto das organizações 

ligadas à educação, às igrejas, aos partidos políticos, aos sindicatos, e organizações 

profissionais, responsáveis pela elaboração e difusão das ideologias. A sua 

compreensão de sociedade civil não anula o princípio básico do materialismo histórico: 

a produção da vida material, implicando a produção e reprodução das relações globais 

é o fator ontologicamente primário na explicação da história. 

Na concepção gramsciana, o Estado é um instrumento que representa interesses 

privados estando condicionado e subordinado a uma sociedade subjacente. Essa 

instituição é considerada transitória e destinada a desaparecer com a transformação 

dessa sociedade. Entretanto, a sua análise é influenciada por uma intensificação dos 

processos de socialização da participação política que se dá a partir do final do século 

XIX, sobretudo na Itália, através de grandes sindicatos, partidos políticos operários etc, 

identificados como organismos de participação política voluntários e que não se 

caracterizam pelo uso da repressão. Nesse sentido o conceito de hegemonia assume 
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uma complexidade que envolve dois níveis de relação: no interior da classe dominante 

e entre as classes dominantes e as subalternas.  

No primeiro caso, a classe dominante exerce sua influência sobre outras frações 

da própria classe articulando os interesses das frações representadas. No segundo 

nível de relação a hegemonia implica na imposição da visão de mundo da classe 

dominante às classes subalternas. Daí a ideologia das classes dominantes corresponde 

à função histórica delas e não aos interesses e à função histórica das classes 

subalternas.  

Por isso a hegemonia da classe operária – digo trabalhadora em suas novas 

configurações - é de fundamental importância porque  

 

se realiza enquanto descobre mediações, ligações com outras forças 
sociais enquanto encontra vínculos também culturais e faz valer no 
campo cultural as próprias posições (GRUPPI, 1980, p. 63). 
 

Lefebvre (1976) ratifica a onipresença do Estado ao intermediar todas as relações 

sociais mantendo sob sua gestão a sociedade civil e aponta para uma questão 

essencial e contraditória: a superação da sociedade existente supõe a dissolução do 

Estado. Nessa perspectiva Kosminsky; Andrade salientam que 

 

à sobrevivência do Estado pelo seu reforço tirânico (no socialismo do 
Estado e no capitalismo de Estado) ou seu apodrecimento no 
capitalismo de Estado, Lefebvre contrapõe uma nova via, que não 
consiste na abolição imediata do Estado, mas no aprofundamento da 
democracia por uma luta real travada entre os contrapoderes e o poder 
político existente (1996, p.69). 
 

Harvey (2005a) enfatiza que apesar da capacidade de adaptação do capitalismo 

ser uma de suas principais armas na luta de classe não deve ser subestimada a grande 

faixa de oposição que esse sistema continua a gerar. Nessa perspectiva, impõe-se 

como pressuposto imprescindível à articulação de forças sociais novas independentes 

do Estado na sua organização que não se deixe submeter pelo Estado e que supere o 

caráter de uma oposição fragmentada e localizada.  
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As lutas de resistência são históricas, particularmente na América Latina; elas 

percorrem uma trajetória que vai mudando suas fisionomias seja pelo distanciamento 

da social democracia ou do Estado Desenvolvimentista, seja pela queda do regime 

comunista.  Diante das investidas do neoliberalismo que se traduzem pelo desemprego 

estrutural e cada vez mais pela precarização do trabalho, são as classes que a princípio 

estavam situados na periferia do sistema que tem efetivamente mostrado a reação e a 

resistência a exemplo dos trabalhadores rurais, comunidades indígenas e dos 

trabalhadores desempregados (SADER, Emir, 2005). Essa resistência tem se dado em 

um contexto cada vez mais complexo, no qual as instituições políticas incorporam 

“criativamente” estratégias que buscam cada vez mais neutralizar os conflitos, 

criminalizar os movimentos e as organizações populares e desconsiderar os 

acirramentos e as contradições que perpassam as relações entre as classes sociais. 
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6 - INSTITUIÇÕES POLÍTICAS E FORÇAS POPULARES: RELA ÇÕES (IRRE) 

CONCILIÁVEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os interesses da maioria explorada não são os mesmos da minoria exploradora. 
Os lucros de uns 

implicam  a miséria dos outros. 
Omitir essa oposição  

em nome de uma pretensa 
 igualdade entre todos, a ser 

 atingida dentro da sociedade atual,  
desvia os explorados da busca da necessária unidade de classe  

para acabar com a exploração. 
E os deixa 

 à mercê do canto de sereia 
 por uma saída conjunta sem radicalismos  

 
(José Welmovicki, 2003) 
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6 - INSTITUIÇÕES POLÍTICAS E FORÇAS POPULARES: RELA ÇÕES (IRRE) 

CONCILIÁVEIS 

 

Compreender as configurações territoriais e o papel desempenhado pelos movimentos 

sociais para além das ações empreendidas por estes, implica necessariamente no 

desvelamento de uma complexa trama de relações que são contraditórias e 

estabelecidas em uma variedade de mediações articuladas em diferentes escalas e 

inseridas em um determinado modelo de desenvolvimento com suas respectivas 

interpretações. 

Essa complexidade envolve, por um lado, as instituições políticas e/ou financeiras 

personificadas de forma implícita ou explícita pelo capital e pelo Estado, tendo presente 

o discurso ideológico da participação, das distribuições de poder e de competências; as 

organizações não-governamentais que se dispõem, a contribuir, no âmbito privado e 

mercantil para a redefinição do modo de operar as políticas públicas voltadas à 

integração social e profissional de parcelas da população (com forte tendência à 

individualização) e, por outro, o esforço que vem se materializando pelos movimentos 

sociais através de Fóruns Sociais (mundial e regionais) com base na representatividade 

de diversas organizações em torno de movimentos de caráter internacional a exemplo 

da Via Campesina com vistas a uma possível Internacional-Camponesa.87 

Do ponto de vista dessas instituições, os diversos processos que perpassam suas 

ações e mediações são vistas sob a perspectiva de categorias espaciais, ou melhor, 

das escalas espaciais que, nos últimos anos têm retoricamente circundado em torno da 

nação, da região, do lugar, do território, ou sob o enfoque do global/local, 

regional/nacional etc. Nesse sentido, o desafio de compreendê-los passa por uma 

abordagem processual que possibilita como propõe Erick Swyngedouw (1997), focalizar 

a atenção no mecanismo da transformação escalar e da transgressão através do 
                                                           
87 Trata-se de Movimentos Sociais e entidades ligados à luta pela terra, por reforma agrária e contra a 
exploração e expropriação das populações atingidas pelo modelo de desenvolvimento concentrador que 
vem se aprofundando na atual fase capitalista. Esse esforço faz parte da dinâmica que o movimento 
antimundialização vem estabelecendo. Segundo Chesnais; Serfati; Udry (2005) esse movimento “deve 
repousar sobre a base constituída pelo corpus teórico herdado dos críticos mais incisivos do capitalismo 
(Marx; Engels). 
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conflito e das lutas sociais. Esse autor argumenta que as escalas são continuamente 

reestruturadas, contestadas e redefinidas considerando o seu alcance, o seu conteúdo, 

e sua importância em termos inter-relacionais. 

Nessas últimas décadas, as discussões que envolvem as possibilidades de reflexão da 

realidade econômica e social a partir de determinada(s) escala(s) têm crescido não só 

na geografia, mas particularmente nela, como um problema metodológico pois “Na 

geografia, o raciocínio analógico entre escalas cartográfica e geográfica dificultou a 

problematização do conceito, uma vez que a primeira satisfazia plenamente às 

necessidades empíricas da segunda” (CASTRO, 2001, p. 117). 

Entretanto, as abordagens sobre o conceito de escala que vão além da representação 

gráfica e a situam como uma estratégia de apreensão da realidade, já são encontradas 

em vários trabalhos88 que evidenciam a importância dessa categoria para a análise 

espacial em suas diferenciações e articulações, engendradas pelas instâncias de 

poder, como também para compreender como os movimentos sociais em suas lutas de 

resistência aos modelos de desenvolvimento (notadamente desfavoráveis aos 

trabalhadores), tentam ampliar cada vez mais sua escala de ação política. 

Nessa perspectiva, Neil Smith (1988) enfatiza que a compreensão do modo como se dá 

o desenvolvimento do capitalismo, passa necessariamente pelo entendimento da 

origem das escalas geográficas. Para ele, 

 

uma compreensão da escala nos dá o instrumento final e crucial para 
entender o desenvolvimento desigual do capital, porque é difícil 
compreender-se o sentido real da dispersão, da “descentralização”, da 
“reestruturação espacial” e assim por diante, sem uma clara 
compreensão da escala geográfica (1988, p. 195). 

 

 

 

                                                           
88 Na tese intitulada Desenvolvimento em (Des)construção, (2006) de Jorge R.M. Gómez, encontramos, 
com uma grande riqueza de detalhes, as possibilidades metodológicas da análise escalar com uma 
excelente referência bibliográfica inerente ao tema. Interessante revisão bibliográfica sobre o debate atual 
da escala geográfica é feita por Roberta C. Arruzzo (2005) em seu artigo “O conceito de escala na 
construção da pesquisa”. 
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O autor adverte que, embora os padrões espaciais herdados pelo capital já 

estejam diferenciados, eles passam a ser agrupados hierarquicamente em escalas 

espaciais modeladas e transformadas como uma necessidade do capital; em um 

primeiro momento como espaços fixos, mas inseridos em um profundo dinamismo. 

Assim “[...] por mais fixos que as escalas se apresentem, elas estão sujeitas à 

mudanças e é através da contínua determinação e diferenciação interna da escala 

espacial que o desenvolvimento capitalista do espaço é organizado” (SMITH, 1988, p. 

197). 

Nesse contexto, é importante considerar que as escalas são produzidas 

socialmente, por isso não podem ser vistas como imutáveis ou naturais, “[...] em vez de 

produtos sistêmicos de mudanças tecnológicas, forma de organização dos seres 

humanos e de lutas políticas” (HARVEY, 2004, p. 108). 

Para ilustrar a não-naturalização das escalas, esse autor traz o exemplo das 

alterações nas fronteiras políticas como fruto de lutas e decisões políticas em um 

determinado contexto social e econômico. Harvey aprofunda a sua análise sob a 

perspectiva da ampliação de uma escala, considerando que: 

 

[...] a mudança das atribuições dos governos locais e metropolitanos 
com respeito à nações-Estados e às forças globais [...] tem sido uma 
importante maneira de ampliar o papel de uma escala particular da 
organização  humana nos últimos vinte anos [...] (ibid., 2004, p. 109). 

 

Frente a discussão que enfoca os mecanismos das mudanças de escalas, e a 

diferença espacial, emerge a dinâmica das lutas sociais que se estabelece através da 

experiência de reação e resistência dos movimentos sociais, como contraponto às 

diversas formas de dominação engendradas na sociedade capitalista. Nesse sentido, a 

produção de escalas, aparece como possibilidades arquitetadas por esses movimentos, 

para ampliar e fortalecer as lutas e assim, adquirirem maior visibilidade e organicidade 

com vistas a alcançarem seus objetivos. 

De fato, o aprofundamento das tendências destrutivas das forças produtivas e de 

suas condições para a produção e reprodução da vida, tem levado ao acirramento de 
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conflitos e nos faz pensar na possibilidade de analisar as experiências de luta e 

resistência dos movimentos sociais que atuam no campo frente às múltiplas formas de 

dominação impostas pelas instituições que corporificam as sociedades capitalistas, 

particularmente no caso do Brasil, levando-se em consideração que os movimentos 

sociais podem criar possibilidades de “[...] expandir a escala do controle autocentrado e, 

ao mesmo tempo, contrair a escala do controle oficial [...] prometem não somente a 

produção de espaço em abstrato, mas a produção e reprodução concretas das escalas 

geográficas como estratégicas políticas de resistência” (SMITH, 2000, p. 137). (Grifos 

do autor). 

Na busca desse entendimento, emerge a necessidade de situar e analisar nesse 

capítulo, a dinâmica das políticas de desenvolvimento para o meio rural no contexto do 

Brasil, engendradas na última década que têm, como componente privilegiado na 

atualidade o território. Essas políticas deitam suas raízes em períodos anteriores mas já 

sob “orientações” articuladas por instituições internacionais e têm nesse percurso, 

gerado movimentos de reação que, a exemplo das fórmulas aplicadas pelo Banco 

Mundial em vários países, têm tomado um caráter global. 

 

6.1 As Estratégias das Políticas de Desenvolvimento : a “migração” das escalas 

 

Ao longo dos anos, sobretudo a partir do século XIX, as proposições políticas 

que dizem respeito ao desenvolvimento dos povos e das nações buscam legitimidade 

em estudos de caso e sobremaneira, em teorias que fundam cientificamente as 

diferentes opções e estratégias arquitetadas no âmbito privado das instituições 

econômicas que atuam e interferem nas mais diversas escalas. As promessas 

frustradas de êxito que envolvem comumente os aspectos do crescimento econômico, 

da modernização tecnológica e da melhoria das condições de vida da humanidade, não 

são suficientes para que o tema do desenvolvimento venha a perder sua força retórica. 

Segundo François Polet (2002), os dados dos Relatórios produzidos em 1996 e 

1997 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - mostraram 

que, se em 1960, vinte por cento (20%) da população mundial que vive nos países 
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considerados ricos ‘tinha uma renda 30 vezes superior em relação aos vinte por cento 

(20%) mais pobres, em 1995 essa renda era 82 vezes superior’.  Esse autor se vale 

desses dados para chamar a atenção que para mais de ¼ da população mundial o 

desenvolvimento, compreendido como crescimento econômico, tem se constituído em 

um fracasso. 

No contexto das políticas neoliberais, os bolsões de pobreza que se ampliam 

gradativamente nos países ‘ricos’, invalida, em parte, a identificação do Norte ao bem-

estar social, tendo em vista que “nos países industrializados, mais de 100 milhões de 

pessoas vivem aquém do limiar de pobreza monetária, definido como correspondente à 

metade da renda média individual disponível” (Relatório do PNUD, 1997, p. 2. Apud 

Polet, 2002, p.14). 

Ao discurso do desenvolvimento inspirado por estas políticas foi incorporado o 

que Samir Amin (2002) chama de “termos bombásticos”: 

 

Os discursos sobre a “sociedade aberta”, o signo da igualdade 
automaticamente situado entre mercado e democracia, o elogio da 
pretensa “desregulamentação”, que se tornou sinônimo de liberdade 
(sem precisar de quem), os discursos anti-Estado que intervêm em 
todos os sentidos (AMIN, 2002, p. 33). 

 

A face desse desenvolvimento promovido no seio do sistema capitalista, mostra 

o caráter contraditório que envolve os discursos e a prática. Por isso, justifica-se que o 

objetivo de assegurar lucros é moderado por um discurso sobre participação 

democrática e direitos humanos, tendo presente o funcionamento do mercado 

controlado por formas democráticas de participação popular. 

Essa noção de democracia faz parte do consenso democrático liberal, que 

consiste na promoção internacional de concepções minimalistas de democracia, como 

condição de acesso dos Estados Nacionais aos recursos financeiros internacionais. 

Sob essa perspectiva, as funções reguladoras do Estado são vistas como 

incapacidades (OLIVEIRA, F. 2000). 
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Desse modo, as democracias, mesmo que submetidas às restrições sistêmicas 

do mercado mundial reduzem, de certa maneira, os conflitos e até os custos das 

transações econômicas. Esse discurso reflete um novo paradigma “que investe num 

rosto mais humano para o desenvolvimento, prestando atenção na participação, na sua 

identidade, no território em que vive ou nos valores que a configuram” (GÓMEZ, 2006, 

p. 119). 

Amparado no referencial teórico89 que integra a concepção do pós-

desenvolvimento, esse autor propõe uma análise centrada em uma contundente crítica 

ao desenvolvimento que vai além de uma mudança de enfoque porque o rejeita 

completamente considerando o conceito de desenvolvimento absolutamente 

ultrapassado e defasado. O objetivo desse foco de análise é desmontar esse “artifício 

chamado desenvolvimento para mostrar sua incongruência e a necessidade de superá-

lo [...] responde à finalidade de mostrá-lo como historicamente construído e 

racionalmente exótico para a maior parte da humanidade” (GÓMEZ, 2007, p. 40).  

O discurso, um dos componentes fundamentais na leitura do pós-

desenvolvimento, permite criar e assumir como verdade aquilo do que fala, forjando a 

realidade e moldando-a a esse discurso. Assim,  

 

O desenvolvimento vai sofrendo modulações que o ajustam ao espírito 
de cada momento, na tentativa de apresentar-se como instrumento 
racional-científico-competente-eficaz para promover o progresso social 
em todos os âmbitos[...] e em todas as latitudes [...] (ibid., 2007, p. 44) 

 

No bojo dessas modulações, na constante necessidade de justificar os 

fracassos, o desenvolvimento se apresenta hoje sob o manto de categorias 

consagradas no âmbito da geografia, transitando entre a escala nacional e local no 

interior de programas de planejamento que contemplam um enfoque territorial como 

aquele aplicado ao meio rural brasileiro voltado ao combate da pobreza. 

                                                           
89 Algumas referências que se destacam em sua análise: Wolfgang Saches organizador do Dicionário do 
desenvolvimento: guia para o conhecimento como poder; Arturo Escobar em La invención del Tercer 
Mundo. Construcción y desconstrucción del desarollo e Gilberto Rist com o trabalho intitulado El 
desarollo: história de un crencia occidental.  
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6.1.1 Categorias espaciais – aliadas à retórica do desenvolvimento  

 

Antônio C. R. Moraes (2005), em seu livro Ideologias Geográficas, situa alguns 

discursos que afloram como um saber geográfico, no seio das chamadas ideologias 

espaciais ou territoriais, como um campo que manifesta, no plano das idéias, a estreita 

relação sociedade-espaço, descortinando-a como via privilegiada de relação desse 

saber com a prática política.  O autor em referência considera matéria das ideologias 

geográficas, aquela circunscrita a alguns tipos de discursos, principalmente 

 

O [...] que veicula uma visão do espaço, do território, do lugar etc [...]  
temas como o do “caráter” de uma dada área, ou o da “aptidão”  de 
certas porções do planeta, ou ainda o do “destino” de determinados 
lugares.  

O [...] que tenta colocar as questões sociais como qualidades do 
espaço. 

O [...] diretamente normativo a respeito do espaço, em variadas 
escalas.  Os planos e projetos que visam ordená-lo, destruí-lo, 
reconstruí-lo etc (2005, p. 44 - 45). 

 

No interior dessa lógica, a construção da nacionalidade como o grande projeto 

nacional, vem ao longo dos diversos períodos da história do país alicerçada em 

discursos que dão vida a esse projeto, tendo sempre como objeto da ação, o território.  

Enquanto o mote expansionista “civilizador” em um país a se construir perpassou todo o 

Império, na República, a meta é a modernização, perseguida, principalmente, pelos 

governos de Getúlio Vargas, de Juscelino Kubitschek e pelos diversos governos 

militares (ibid., 2005). 

Desse modo, o Estado assume a função de viabilizar a conquista, induzir o 

povoamento das terras e de propiciar ao território os equipamentos necessários para o 

êxito desse projeto.  O papel do Estado é principalmente o de guardião dos fundos 
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territoriais90 e garantidor da integridade do território, o que imprime à ação 

governamental um caráter geográfico por excelência (MORAES, 2002). 

É nessa dimensão que as experiências de elaboração e implementação de 

planos destinados a ordenar o território, com vistas a alcançar o desenvolvimento e/ou 

superar as desigualdades regionais são marcantes desde os anos de 1950, meta 

delineada nas três primeiras décadas do século XX, período considerado de redefinição 

da identidade nacional.  O mote de modernização foi apreendido por uma nova elite 

intelectual que tinha como expectativa as mudanças que deveriam, por um lado, deixar 

para trás o período colonial, profundamente marcado por um sistema conservador e 

escravocrata e, por outro, levar o país a integrar os conjuntos das nações progressistas 

(no sentido de progresso industrial).  

Nesse bojo, “[...] as idéias geográficas modernas91 foram introduzidas no Brasil 

num contexto de um acirrado debate sobre a natureza do ambiente social, institucional 

e físico do país”. (MACHADO, 2000, p. 11) Essas idéias eram fundadas nas ideologias 

científicas que dominaram o cenário intelectual da época, com vistas a estabelecer o 

divisor de águas entre o Brasil colonial e o Brasil moderno.  

Em sua reflexão acerca das origens do pensamento geográfico no Brasil (1870–

1930), Lia O. Machado (2001) procura mostrar como o pensamento geográfico, na 

versão “moderna” do referido período participou das representações sobre o território e 

a população.  De um lado, sedimentando a tese determinista que projetava um destino 

de grande potência, considerando, sobretudo, as riquezas naturais, a dimensão 

territorial e tropicalidade.  De outro, alimentando teses opostas sobre a natureza dos 

habitantes: a primeira, via na miscigenação da população uma garantia de um controle 
                                                           
90 Moraes (2003) define fundos territoriais como áreas de soberania nacional ainda não incorporadas ao 
tecido do espaço produtivo. 
91 No artigo “A geografia social de Sílvio Romero”, de Alexandrina L. Conceição (2000), encontra-se uma 
interessante leitura desse debate.  A proposição da mestiçagem enquanto condição de civilização pela 
“elevação de raças inferiores” e como via para alcançar o progresso e superar a pobreza e o atraso está 
presente no pensamento de Sílvio Romero.  Na opinião da referida autora, havia uma preocupação em 
Sílvio Romero, (profundamente decepcionado com os caminhos tomados pela República), ao assumir o 
método crítico em pensar a sua realidade a partir de dados reais, como fundamento da ação política e 
social, no ideário da construção da nação brasileira.  Conceição chama a atenção para o fato de que, 
naquele contexto, propor a raça e o meio como condições de interpretação do caráter nacional era 
introduzir a dimensão natural no esforço de explicação; aceitar as desigualdades das raças era ser 
científico.  Nesse sentido, Sílvio Romero aponta para a possibilidade de mudança, embora a sua 
expectativa estivesse assentada também, no “mito da modernidade”.  
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eficaz da natureza tropical; a segunda tese, considerada mais pessimista, que 

contrastava uma natureza generosa com uma população heterogênea, em crescimento 

desordenado, incapaz de se auto-organizar e de gerir, de forma racional, o território. 

A ideologia do progresso vai dar a necessária sustentação a um discurso92 que enfatiza 

as potencialidades e os limites da natureza física, social e política do país, tendo sua 

materialização na valorização do espaço.  Nesse sentido,  

 

[...] o Estado devia agir para instalar o novo projeto nacional: a 
construção do Brasil moderno.  E o primeiro governo Vargas, 
notadamente no período do Estado Novo93 opera a adequação do 
aparato estatal para realizar tal tarefa, com a criação de órgãos, 
programas e normas dedicadas à execução de políticas territoriais 
(MORAES, 2002, p. 121, 122). 

 

A criação de mecanismos político-institucionais e os investimentos na estrutura 

viária, entre outros fatores propiciaram as condições para viabilizar a expansão 

industrial que se concentrou basicamente no estado de São Paulo, com implicações 

significativas na teia de relações entre as classes sociais, tornando evidente a 

imbricação estado-burguesia industrial da “região” Sul comandada por São Paulo, que 

se torna o centro capitalista nacional.94 Nesse contexto, a ideologia do nacional 

desenvolvimentismo, idealizado na Primeira República é consolidada com a efetivação 

da ampliação das funções do Estado, seja através da regulação do custo da mão-de-

obra, dos investimentos em infra-estrutura, seja através do confisco cambial do café 

para redistribuir os ganhos entre setores das classes capitalistas, seja ainda em 

investimentos diretos em Companhias como a Siderúrgica Nacional de Volta Redonda. 

                                                           
92 Josefa B. Lisboa (2007) em sua tese “A trajetória do discurso do desenvolvimento para o Nordeste: 
políticas públicas na (dis)simulação da esperança”, desenvolve profunda análise acerca da ideologia que 
perpassa os diversos discursos do desenvolvimento.    
93 A revolução de 1930 levou Getúlio Vargas ao poder e marcou o fim da República dos Coronéis ou 
República Velha, tendo a consolidação do moderno aparelho do Estado em uma via autoritária, o “Estado 
Novo”, formalmente implantado com o golpe de 1937 (Becker; Egler – 1994). 
94 É importante ressaltar que até a crise de 1929, a formação do capital industrial dependeu basicamente 
da exportação do café, o que permitiu ao Brasil um novo modo de inserção na divisão internacional do 
trabalho.  É a partir do esgotamento do modelo agrário-exportador que os próprios defensores da livre 
concorrência vão propor uma maior intervenção do Estado (Ianni, 1988). 
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No interior de um projeto carregado de ideologia, o Nacionalismo apontava a 

problemática do desenvolvimento, articulado às reformas estruturais, implicando dessa 

maneira, na emergência de um outro modelo de desenvolvimento que resultou em 

mudanças profundas na economia brasileira, mas sem reflexo em termos de melhorias 

significativas para os setores excluídos (MACHADO, 2000).  

Nesse processo, se dá o agravamento das disparidades regionais, sobretudo 

quando se focaliza a expansão capitalista do Centro-Sul em relação ao Nordeste onde, 

segundo Francisco de Oliveira, já existiam “economias regionais”.  Por esse viés 

 

as disparidades são, concretamente o sinal do movimento diferencial 
de acumulação nas relações entre “os Nordestes” e o Centro-Sul, e 
assiste-se à destruição ou fechamento de fábricas, à invasão de 
produtos agrícolas do Centro-Sul, à ritmos de acumulação diferenciais 
que implicavam, no final, no predomínio das mercadorias do Centro-Sul 
sobre as dos “Nordestes” em todos os setores (OLIVEIRA, F., 1993, p. 
76). 

 

 É nesse cenário que os conflitos sociais passaram a ser vistos como disputas 

territoriais ou como luta entre lugares, ao tempo em que a superação das 

desigualdades regionais foi eleita como meta nacional.  O autor em referência, 

descortina em sua análise contida na obra “Elegia para uma Re(li)gião”, a relação entre 

o desenvolvimento regional desigual da economia brasileira, típica do capitalismo, com 

a natureza dos conflitos de classes e da articulação interna das forças sociais 

interessadas na reprodução de capital, suscitando a questão da substituição das 

classes, das oligarquias rurais na cúpula da pirâmide do poder pelas novas classes do 

empresariado industrial. O processo incidiu principalmente nas possibilidades de 

mudanças que se deram no modo de acumulação, na estrutura do poder e no estilo de 

dominação.  Nessa nova conformação, que excluiu as possibilidades reais de 

organização das classes trabalhadoras, a burguesia industrial aparece como aquela 

que desbancou a velha oligarquia e por isso com respaldo para assumir a hegemonia 

discreta ou ostensiva das lutas reivindicatórias e reformistas das massas operárias e de 

amplos setores da classe média. Desse modo,  
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a política econômica ditada pelos interesses da reprodução do capital 
industrial reduziu as formas de reprodução da economia agro-
exportadora até o limite necessário para que estas não continuassem a 
impor a sua própria forma de reprodução ao conjunto da economia 
nacional, mas foi suficientemente elástica para permitir a sobrevivência 
dessa forma de reprodução [...]  (OLIVEIRA, F., 1993, p. 83). 

 

Nessa perspectiva, é construído em certa medida um compromisso político entre 

as “velhas” e as “novas” elites, no qual os industriais e os grandes comerciantes 

tornaram-se clientes políticos das oligarquias, as quais delegaram suas 

responsabilidades de mando. Em contrapartida, eram beneficiados economicamente 

pela mesma oligarquia rural. Para Martins (1997), a burguesia industrial brasileira nunca 

foi politicamente participante e consciente de uma condição de classe que a tornasse 

protagonista dos destinos do país. Por isso, a contradição histórica entre a terra e o 

capital nunca se configurou em conflitos de interesses entre os latifundiários e os 

industriais, a exemplo do que ocorreu na Europa; conflito que poderia levar à reformas 

sociais e políticas como a reforma agrária. Essa concepção é corroborada por Florestan 

Fernandes (1977), por quanto, na medida em que essa burguesia é parte constitutiva 

do bloco de poder e está em linha de frente do modo de produção, ela está também 

subordinada às regras impostas pelo capital. Dessa forma, a autonomia e os ideais de 

liberdade e igualdade dão lugar à subordinação e à conciliação, pressupostos na 

partilha do poder político e econômico. 

Na realidade do Centro-Sul, mais precisamente de São Paulo, o capitalismo 

industrial impõe a economia agro-exportadora uma redefinição em sua forma de 

reprodução que resulta em última análise, em dois processos: o da expansão da 

fronteira do café para terras do Mato Grosso e do Paraná, onde, de certa forma foi 

possível a reedição da prática do regime do colonato95;  e o processo que diz respeito 

às mudanças nas relações de produção, que têm no proletariado rural e no bóia-fria, 

expressões das relações do capital industrial com a economia agro-exportadora do 

colonato.  

                                                           
95 Sobre o processo de valorização do colonato e das mudanças verificadas nesse regime a partir do 
surto industrial dos anos de 1950, ver J. de S. Martins:  “O cativeiro da terra” (!978, 2004) e “O sujeito 
oculto” (2003). 
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 É importante considerar também nesse bojo, o crescimento de um novo 

proletariado urbano, tendo como pano de fundo o papel do Estado que toma a forma 

aparente de mediador no conflito capital-trabalho. Na realidade, esse papel assume um 

duplo movimento que envolve a expansão das forças produtivas e a implantação da 

legislação trabalhista. Essa presença, conforme F. de Oliveira, o torna núcleo da 

contradição “[...], credito de proteção de um lado, e pedidos de aumento de salários de 

outro, eram as duas faces da contradição que o Estado representava na forma pela 

qual o capitalismo se expandia no Centro-Sul do Brasil” (ibid 1993, p 87). Em relação às 

concessões promovidas pelo Estado para certas frações dos trabalhadores, o autor as 

considera estratégias para a realização da “acumulação primitiva”, tornando, além 

disso, o movimento operário como refém dessas mesmas “vantagens”. Esse jogo 

configurou um pacto, no qual a hegemonia das novas elites se afirmou, respaldada pela 

ação e intervenção do Estado utilizando-o, inclusive, para vigiar o proletariado urbano 

prescindindo estrategicamente da repressão ostensiva. 

 Neste ponto, a leitura gramsciana é importante porque contribui para o 

entendimento de que a hegemonia não diz respeito tão somente ao controle dos meios 

de produção, mas se realiza, principalmente, pela capacidade que uma classe social 

tem de produzir e organizar o consenso e a direção política e intelectual da sociedade. 

Nesse sentido, o discurso regionalista que ganha força nesse período, traz em si o 

estabelecimento de laços entre indivíduos a partir do local de origem, forjando uma 

idéia de identidade na qual as desigualdades entre as classes diluem-se nos 

desequilíbrios  regionais. 

 A partir dos anos de 1950, a meta de superar o atraso econômico-social, se 

reveste de uma nova força fundada no discurso que preconizava a construção de uma 

nação desenvolvida e soberana na qual, a hegemonia das novas elites incorpora um 

caráter de interação/submissão em relação ao capital monopolista internacional. O 

projeto nacional-desenvolvimentista é expresso no Plano de Metas do governo JK 

(1956-1960) em uma crença de que haveria de fato a mudança social e a superação 

das desigualdades, perseguida em períodos anteriores e esperada por todos. Moraes 

reconhece nesse plano “[...] um momento onde o ajuste entre as ideologias geográficas 

e as políticas territoriais do Estado é total e explicito” (2002, p. 125).  
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Na interpretação de Geovanni Alves,  

 

o Estado desenvolvimentista possui uma positividade histórica, não 
apenas do ponto de vista do capital, mas da perspectiva do trabalho: 
ele constitui um processo civilizatório que assentou as bases materiais 
da modernidade, ainda que hipertardia, instaurando um novo patamar 
de industrialização (e urbanização). A partir daí, desenvolveu-se um 
mercado interno, as novas classes assalariadas e, notadamente, uma 
nova classe operária com potencial contestatório de massa, capaz de 
impulsionar a democracia política (e social) no país (ALVES, 2005, p. 
108). 

 

 Entre outros aspectos, esse plano aprofundou a abertura da economia ao capital 

estrangeiro e incrementou os investimentos em infra-estrutura para viabilizar o processo 

de industrialização, afinado, naquele momento, com a nova etapa de 

internacionalização do capital. Nesta, a periferia do sistema capitalista tornara-se alvo 

para a instalação de indústrias sediadas nos paises do capitalismo “avançado”. “Não 

eram capitais que vinham para aqui se fixar, mas subsidiárias de grandes companhias 

estrangeiras que aqui se estabeleciam fugindo aos elevados impostos aduaneiros e 

beneficiando-se da mão-de-obra e das matérias-primas locais” (ANDRADE, M. 1970, 

p.98). 

 Em uma referência a esse período, Josefa B. de Lisboa (2007), ratifica que, não 

obstante a aliança articulada entre capital nacional com capital estrangeiro caberia ao 

Estado assegurar a compatibilidade com o ideal nacionalista em processo, 

obscurecendo o antagonismo de classes através da construção de um consenso, com 

vistas a alcançar e consolidar a unidade da nação para que esta chegasse à meta do 

desenvolvimento. Nessa linha de análise Rogério P. Leite (1995; apud Lisboa, 2007) 

traz a discussão do nacionalismo, dando relevância a sua dimensão ideológica. Nesse 

sentido, o nacionalismo é identificado com o próprio sentimento de unidade nacional 

que deve ser alcançado através da defesa intransigente e incondicional dos interesses 

apresentados como de todos, portanto, da nação. Desse modo, os potenciais conflitos 

de classe submergiam na fidelidade submissa de categorias que pudessem ou 

                                              225



 
 

  

desejassem se opor ao projeto idealizado por uma minoria, que encontrava sua 

justificação na figura do próprio Estado. 

 A dinâmica reveladora da correlação de forças no Centro-Sul que teve no 

“populismo” a forma de imposição da hegemonia da elite industrial, não encontrou 

semelhanças no processo que ocorreu no Nordeste. Os argumentos de Oliveira, F. 

(1993), deixam claro que a redefinição da divisão regional do trabalho no Brasil, se deu 

segundo os interesses da acumulação industrial do Centro-Sul a quem não interessava 

a existência de uma oligarquia açucareira que continuasse detendo o poder político em 

sua própria região.  Esse fato levou a classe dominante do Nordeste, segundo esse 

autor, a uma dupla fragilidade: a não-presença do Estado, já capturado pela burguesia 

industrial do Centro-Sul e pela oligarquia constituída pelos setores algodoeiro e 

pecuarista do Nordeste, com repercussão significativa nas relações de 

dominação/subordinação que a burguesia industrial açucareira mantinha com as 

classes operárias em seus segmentos urbanos e rurais.  

 A situação da classe operária do Nordeste enfrentava em sua realidade uma 

determinação que a colocava em confronto direto com as classes dominantes. Esse 

enfrentamento se dava através das relações de produção capitalistas, em que a 

reivindicação dos ganhos de produtividade, incorporadas aos salários reais, não podiam 

ser atendidas como também, por meio da reivindicação de terras ou da eliminação das 

formas de trabalho semi-compulsório, (cambão), e das formas de sobre-trabalho, que 

punha em xeque a própria existência da burguesia industrial (OLIVEIRA, F., 1993).  

 É importante considerar as tensões sociais que começam a evidenciar-se ainda 

nos anos de 1950, quando o próprio governo empreende a “revolução” tecnológica no 

campo, amparada devidamente pelos financiamentos subsidiados dos Bancos oficiais 

para a mecanização das grandes propriedades, principalmente as de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Minas Gerais, tendo como resultado a expulsão dos colonos residentes. No 

caso da zona canavieira do Nordeste, apesar de não ter ocorrido a mesma 

modernização tecnológica, houve de igual forma, a expulsão dos moradores das 

fazendas que não mais puderam continuar produzindo seus próprios alimentos. “Surge, 
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então, os chamados ´clandestinos’, os bóias-frias de lá, os moradores de ponta de rua, 

os expulsos das fazendas de cana” (MARTINS, 1997, p. 71).   

 Desse modo, são criadas e/ou fortalecidas as condições para a exaltação e 

acirramento dos ânimos, considerando que  

 

a  pax agrariae nordestina, simultaneamente condição e resultado da 
hegemonia da economia algodoeira–pecuária e da oligarquia dos 
“coronéis”, já começava a ser erodida no nordeste nos anos 50, pelas 
mesmas razões ditadas pelas leis de reprodução do capital industrial 
do Centro-Sul: [...] na mesma medida em que a burguesia industrial do 
nordeste entra em decadência e recorre cada vez mais a formas de 
reprodução não-capitalistas, parte do proletariado, que era também e 
simultaneamente semi-amponês, reivindica terras e a desaparição das 
formas de trabalho semicompulsórios (OLIVEIRA, F., 1993, p.92). 

 

 

 A não-presença do Estado96 no Nordeste, como parte das próprias contradições 

do modelo de desenvolvimento que se aprofundou no período JK, contribuiu para que 

os conflitos de classe se agudizassem e, em alguns momentos, assumissem uma 

confrontação direta entre latifundiários e as Ligas Camponesas, por exemplo, que 

congregava em seus quadros o que Oliveira chamou de forças populares constituídas 

por um lado, pelos pequenos sitiantes, meeiros, arrendatários e, por outro, contava com 

o proletariado urbano e rural.  Esses segmentos, em conjunto, vão dar forma a um 

movimento popular com a força conhecida nos anos de 1950 e início dos 1960, como 

analisado alhures. 

 O projeto idealizado para que o Brasil encontrasse a saída para o 

desenvolvimento dá os sinais de esgotamento no início dos anos de 1960, através do 

aprofundamento das diferenciações sociais e o agravamento das disparidades setoriais 

e regionais na produção. A aceleração da inflação, a concentração de renda e a 

redução dos investimentos e financiamentos para os setores público e privado eram 

                                                           
96 Do ponto de vista da não-inserção do Estado como produtor direto, o autor adverte que no Nordeste, 
não se configurou a constituição de uma classe dominada ligada às funções desse Estado e muito menos 
a ambigüidade entre o Estado e as classes dominantes, tal como ocorreu no Centro-Sul.  A exceção da 
presença do Estado nos moldes do Centro-Sul, se deu com a criação da Petrobrás na Bahia, 
considerada como um “enclave” já que as elites locais não tinham ingerência sobre as forças produtivas.  
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expressões dessa crise.  O quadro desenhado naquele período traz ainda, 

principalmente, a exacerbação do conflito de classe, que aparece sob a roupagem de 

desequilíbrios regionais.  Essa interpretação passa a justificar o domínio do espaço pelo 

capital que define a sua utilização e reprodução, apontando a necessidade de uma 

intervenção efetiva e planejada sob a égide do Estado (LISBOA, 2007).  

 Nesse bojo, o regionalismo nordestino enquanto discurso ideológico assume um 

caráter de verdadeiro fenômeno político, ao empreender um processo de ocultamento 

das relações sociais, transferindo a natureza destas para a região97.   Roberto Martins 

chama a atenção para o discurso e o caráter ilusório do regionalismo. 

 

 [...] enfatizando a afirmação de solidariedades fundamentadas em 
vínculos territoriais e culturais, e clamando pela existência de 
interesses econômicos e políticos comuns, escamoteia as contradições 
[...] ao nível empírico das formações espaciais diluindo os conflitos e 
lutas de classes ou de frações de classe (1984, p. 105). 

 

 Esse discurso é assimilado pelo grupo que detém a hegemonia e que tem ao 

mesmo tempo um papel fundamental na construção da própria identidade regional.  

Nessa perspectiva, José B. da Silva (2000), em seu ensaio “Pelo retorno da região: 

desenvolvimento e movimentos sociais no Nordeste contemporâneo”, observa que o 

Nordeste, enquanto recorte, quando identificado como região, desencadeou um 

conjunto de políticas que objetivava antes de mais nada, superar o atraso que fora 

verificado nesta porção do território brasileiro.  

É nesse contexto que se dá a criação da Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste – SUDENE em 1959, como estratégia planejada para empreender uma 

verdadeira “operação” no Nordeste que estava se constituindo em risco iminente para a 

                                                           
97 A concepção de região que se configura nos anos de 1950 traz o enfoque que ressalta a mensuração 
associada à uma base material passível de ser organizada segundo e a partir de um planejamento.  
Sandra Lencioni (2001), observa a estreita relação que se estabeleceu naquele período, entre os estudos 
regionais e planejamento regional.  Como decorrência, a região passou a ser concebida como 
instrumento técnico-operacional a partir do qual se procurou organizar o espaço, ignorando-se a sua 
funcionalidade e diferenciações produzidas pelo movimento do capital em escala mundial.  Sob essa 
perspectiva de análise, o conceito de região de contornos rígidos e com características homogêneas 
perde o sentido, dando lugar à compreensão da região como parte de uma totalidade histórica, não-
harmônica das relações socioespaciais. 
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unidade nacional. O processo de criação da SUDENE é perpassado por antagonismos 

que expressam a luta ideológica pela sua própria existência. Nesse sentido, o apoio a 

sua criação foi basicamente de parlamentares do Centro-Sul e não de parlamentares do 

Nordeste. Na avaliação de F. de Oliveira, o órgão será um mecanismo de destruição da 

própria economia do Nordeste, no contexto do movimento de integração nacional. O 

referido autor enfatiza a posição da burguesia industrial do Centro-Sul, afirmando que 

“é preciso submeter as classes populares do Nordeste ao seu tacão”, mas numa 

situação em que suas próprias bases, seu “populismo”, começam a entrar em declínio, 

ela não atacará diretamente as classes populares do Nordeste, num movimento que 

visava evitar a confluência das forças populares em escala nacional: submeterá 

primeiramente sua irmã gêmea no Nordeste, a própria burguesia industrial regional. A 

SUDENE conhecerá desdobramentos cuja lógica dependerá do alinhamento e 

realinhamento do conjunto das forças sociais que a apoiavam, e no limite, do 

realinhamento mesmo entre forças que se opunham (OLIVEIRA, F. 1993). 

 Os documentos relativos aos primeiros anos de existência desse órgão não 

deixam dúvidas quanto à preocupação com a dimensão que o antagonismo de classe 

estava tomando. Era urgente integrar a região “pobre e atrasada” à dinâmica do 

desenvolvimento do país, representado pelo Centro-Sul. É ilustrativa a posição de 

Celso Furtado, à frente da Superintendência em 1959, quando evidencia preocupação 

com a competição que poderia ser criada entre os trabalhadores do Centro-Sul e a 

oferta de mão-de-obra dos imigrantes nordestinos, com uma tendência de 

congelamento dos salários, não obstante o aumento da produtividade. O autor observa 

que superando esse antagonismo com a integração nacional, 

 

[...] a classe trabalhadora, seja qual for o regime, se organiza 
eficientemente e assume posição política poderosa. E, a partir desse 
momento, não mais permite que seus salários sejam condicionados por 
uma afluência desorganizada de mão-de-obra. [...] Se tal fenômeno 
vier a ocorrer no Brasil [...], a formação de grupos regionais 
antagônicos poderá ameaçar a maior conquista de nosso passado a 
unidade nacional (FURTADO, 1959, apud OLIVEIRA, F. 1993, nota 56, 
p. 135).  
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Ao Estado caberia o papel de fazer a inserção do Nordeste aos padrões de 

desenvolvimento estabelecidos pelo próprio movimento de expansão do capitalismo 

monopolista no país, através de uma intervenção planejada, resolvendo as tensões e 

conflitos que marcavam a região e que já chamavam a atenção de organismos 

internacionais ligados aos EUA e a alguns países da Europa.  

 Na interpretação construída pelos técnicos que formavam a SUDENE, as tensões 

e conflitos sociais presentes e efervescentes no Nordeste, foram identificadas como 

graves problemas sociais e políticos motivados por uma crescente pressão 

demográfica; trechos de um dos seus boletins, apontam três fatores considerados 

graves: “clima geral de insatisfação; criação de ressentimentos em relação às áreas 

mais desenvolvidas do país; aparecimento de associações camponesas com vistas a 

resolver o problema imediato de acesso  à terra”; (SUDENE-BOLETIM ECONÔMICO, 

v.1, n.1, 1962, apud. OLIVEIRA, F. 1993. p. 114, grifos do autor).  

 Diante dessa realidade e da conjuntura internacional da Guerra Fria, o interesse e 

atenção dispensados ao Nordeste iam além de trabalhos jornalísticos e da ajuda 

humanitária, proposta pelo então presidente dos Estados Unidos John Kennedy via 

“Aliança para o Progresso” às porções mais pobres da América Latina. Essa instituição, 

presente no Brasil em 1961/1962 é encarregada da missão de conhecer a realidade do 

Nordeste e propor medidas para a superação do seu atraso. As proposições, visível 

ingerência nas questões internas do Brasil, evidenciam a concepção desse organismo 

que é apresentada no relatório Bohan98. Neste, há uma ênfase à necessidade de frear e 

esvaziar o movimento desencadeado pelas Ligas através de programas e providências 

que vão desde o apoio à criação de organizações trabalhistas anticomunistas, como os 

sindicatos rurais criados no Rio Grande de Norte pela Igreja Católica (com a devida 

infiltração de agentes secretos) até a possibilidade de desencadear uma operação 

militar para fazer frente ao crescimento das Ligas. São significativas as referências 

centradas no relatório que apontam a atração exercida por aquela organização sobre os 

trabalhadores rurais que confiantemente recorriam a ela: 

 
                                                           
98 O documento elaborado pela missão da Aliança para o Progresso ficou conhecido como  Relatório 
Bohan em referência ao embaixador Marwin Bohan que liderou a missão. 
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 [...] Afora a sua doutrina revolucionária, o atrativo básico das Ligas é o 
seu serviço de conselhos de simpatia (sic) e sua assistência quase 
jurídica ao trabalhador rural. Na realidade, as Ligas pouco fazem pelo 
camponês nos tribunais (atribuindo tais fracassos como prova de 
necessidade de uma drástica revisão da ordem social) mas o 
trabalhador, tal como uma mascote judiada, fica tão impressionado 
com a simpatia demonstrada que se transforma numa adepto leal e 
incondicional das Ligas (Relatório da Missão ao Nordeste do Brasil, 
versão original, apud OLIVEIRA, F. 1993, nota 58 p. 135). 

 

 Isto posto, ficava patente que as intenções de ajuda humanitária e de incentivo ao 

desenvolvimento do Nordeste constituíam-se em falácia, representando verdadeiras 

estratégias para impedir o ascenso das forças populares no próprio contexto do Brasil e 

da América Latina; ao mesmo tempo, os próprios objetivos da SUDENE eram 

enfraquecidos na medida em que, os programas voltados ao desenvolvimento do 

Nordeste patrocinados pelos Estados Unidos eram negociados e oferecidos “[...] aos 

governos estaduais julgados capazes de se contraporem politicamente às forças 

políticas populares rotuladas de ‘radicais’ [...]” (ibid p. 122). As forças populares que, em 

um primeiro momento teriam apoiado o novo órgão de planejamento, tornam-se 

opositoras diante da condescendência da SUDENE e sua paulatina associação à 

burguesia internacional-associada do Centro-Sul. 

A estrutura do Primeiro Plano Diretor da SUDENE, aprovado em 1962, orientava-

se no sentido de criar uma infra-estrutura econômica regional, que trataria do 

aproveitamento racional dos recursos hídricos e minerais, da reestruturação da base 

agrícola, da melhoria dos sistemas de saúde e de educação além do levantamento 

cartográfico. A proposição do novo órgão, portanto, era a de uma reorientação da 

economia do Nordeste através da expansão industrial e agrícola. A adoção de 

incentivos fiscais destinados inicialmente às empresas de capital 100% nacional passou 

a incluir a partir de 1963 todas as empresas, independente da nacionalidade. 

 É no interior dessa lógica, que a meta de alcançar a superação das 

desigualdades regionais deu a tônica das ações do Estado no início da década de 1960 

em uma tendência de priorizar a escala nacional no sentido de criar as condições para 

inserção do Nordeste ao projeto nacional, pela via do planejamento. Nesse sentido, 

teve importância significativa a influência da Geografia Regional Francesa, 
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particularmente da Escola do aménagent du territoire99 em estudos de planejamento no 

Brasil, baseados na Teoria dos Pólos de Desenvolvimento segundo a qual 

 

o crescimento econômico não se faz de forma difusa por todo o espaço 
de um país, ou cobrindo as várias partes de uma região, mas se 
manifesta em certos pontos [...], com intensidades variáveis, daí se 
expandindo por diversos canais com efeitos terminais variáveis sobre a 
economia (PERROUX apud ANDRADE, 1970, p. 60). 

 

 Empresas privadas e agências de desenvolvimento estatais passaram a utilizar 

aquela teoria em seus trabalhos de planejamento que despontou como instrumento 

primordial de modernização e integração do país para alcançar os propósitos do 

desenvolvimento de então. 

 Sobre o sentido e a natureza do planejamento territorial, Maria Adélia A. de Souza 

(1995), o associa à lida com o tempo futuro em uma perspectiva de transformação 

social, e ressalta que, enquanto instrumento, o planejamento está impregnado de 

política, de totalidade, de interdisciplinaridade e de teoria.  “O planejamento só tem 

sentido como objeto não apenas pelo poder ser, mas pela vontade política de querer 

ser. É exatamente nesta perspectiva que o planejamento assume a sua dimensão 

social, histórica e epistemológica” (SOUZA, M. A.,1995, p.19, grifos do autor). 

 Entretanto, na análise de Oliveira F. (1993)100, o planejamento para a condução e 

orientação das atividades econômicas (o padrão “planejado”) deve ser visto como meio 

                                                           
99 Manoel Correia de Andrade (1970) analisa essa influência em um de seus clássicos,  “Espaço, 
polarização e desenvolvimento”. A partir de 1955 foram realizados vários estudos de polarização 
utilizando-se técnicas elaboradas na França pelo professor François Perroux e seus discípulos que 
referendaram a planificação regional, colocando em relevo a Teoria dos Pólos de Desenvolvimento entre 
os estudiosos de Ciências Sociais brasileiros principalmente economistas e geógrafos. A elaboração e 
implementação de projetos de desenvolvimento (“Pólos de Crescimento”) pela SUDENE a partir de 1966 
é fortemente influenciada por essa teoria. Empresas privadas como a SAGMACS-Economia e 
Humanismo e o escritório de Pesquisas Econômicas Aplicadas (EPEA) e agências de desenvolvimento 
estatais como a Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai (CIBPU), o Centro Regional de 
Administração Municipal (CRAM), o Conselho Nacional de Geografia (CNG), o Ministério de 
Planejamento, além da SUDENE, utilizam aquela teoria em seus trabalhos de planificação. (Andrade, 
1970, p.107-119). 
100 Em Elegia para uma re(li)gião Francisco de Oliveira aborda a criação da SUDENE a partir da análise 
das relações do Estado brasileiro com a sociedade, através da emergência do planejamento regional sob 
a ótica do processo de acumulação de capital e de homogeneização do espaço econômico do sistema 
capitalista no Brasil. 
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de transformar o conflito social, “[...] e sua adoção pelo Estado em seu relacionamento 

com a sociedade é, antes de tudo um indicador do grau de tensão daquele conflito, 

envolvendo as diversas forças e os diversos agentes econômicos, sociais e políticos”  

(p. 23).  A compreensão do planejamento a partir dos desequilíbrios regionais quer 

evidenciar a presença de um Estado mediador, quando, na realidade o planejamento 

reflete “[...] a presença de um Estado capturado ou não pelas formas mais adiantadas 

da reprodução do capital para forçar a passagem no rumo de uma homogeneização 

[...]” (OLIVEIRA, 1993, p. 29, 30).  

Nesse período, já se dava a ingerência do Banco Mundial101 que se concretizava 

na “ajuda” à implementação da industrialização do país e à modernização do setor 

agropecuário objetivando a superação da dualidade moderno/atrasado, com vistas à 

integração nacional, em torno de um grande pólo no qual São Paulo viria a se constituir 

a unidade econômica e a integração da qual o país necessitava (Andrade, 1970). 

Segundo Becker e Egler (1994), as questões essenciais dessa política econômica 

estiveram quase todas relacionadas as divergências quanto à forma e a extensão tanto 

da participação externa, quanto da intervenção do setor público na vida econômica. Os 

projetos de desenvolvimento que emergiram eram diametralmente opostos e 

conflitantes: um projeto defendia um capitalismo nacional com a presença do Estado a 

exemplo da criação da Petrobrás em 1953, e outro projeto, encontrava na associação 

ao capital estrangeiro o melhor caminho para liberar a indústria do setor 

agroexportador, tendo sido o projeto vitorioso nesse processo. 

 A ação do Estado deveria contemplar a modernização da agricultura, objetivando 

integrá-la ao novo circuito produtivo, nos moldes dos complexos agroindustriais, e criar 

as devidas condições para a consolidação do modelo de  desenvolvimento capitalista 

                                                           
101 Constituído em 1944 na Conferência de Bretton Woods, o Banco Mundial, teve como ênfase inicial a 
reconstrução da Europa destruída pela Segunda Guerra, em um cenário marcado pela total hegemonia 
dos EUA. Entretanto, ainda em 1950 tem início a relação do Brasil com aquele banco através da 
realização da Missão Abbink (Comissão Técnica Brasil-EUA), constituída em 1948, pela Comissão Mista 
Brasil-EUA de Desenvolvimento. O Relatório Abbink pressupunha uma forte intervenção estatal, para 
superar os obstáculos à expansão econômica. A totalidade dos empréstimos foi destinada aos projetos 
de investimento de infraestrutura, especialmente para os setores de energia e transportes. Com o 
aumento das tenções sociais e políticas a partir de 1955, ocorreu um declínio na concessão dos 
empréstimos tendo sido retomados com o governo militar. Atente-se que a atuação do BIRD e do FMI 
abriu caminho para uma internacionalização dos países subdesenvolvidos e para a expansão das 
empresas transnacionais em áreas dinâmicas de suas economias. 
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dependente, liderado por empresas estrangeiras.  Nesse bojo, se deu a aprovação do 

Estatuto do Trabalhador Rural em 1963, após mais de dez anos de discussão no 

Congresso Nacional. Essa lei estendeu aos trabalhadores do campo alguns dos 

direitos, há muito concedidos aos trabalhadores urbanos (registro profissional, 

descanso semanal remunerado, férias, décimo terceiro salário etc.), o que acelerou o 

processo de expulsão dos trabalhadores residentes nas grandes fazendas, 

caracterizando o grande fluxo migratório interno que constituiu o êxodo rural, a partir do 

final da década de 1960. 

Dessa forma, a crise estabelecida com a diversidade de relações com a posse 

da terra, que convergia para o debate em torno da reforma agrária, foi “[...] resolvida de 

modo ‘moderno’ pelo seu reconhecimento, como relações de trabalho assalariado, 

como entendiam as esquerdas identificadas com a linha ideológica do Partido 

Comunista Brasileiro” (MARTINS, 2003, p. 225). A alternativa da reforma agrária na 

resolução das tensões sociais como entendiam as Ligas camponesas e o Partido 

Comunista do Brasil (filo chinês) implicava uma revisão do direito de propriedade, 

inaceitável do ponto de vista das elites do país porque significava questionar o próprio 

sistema capitalista e o poder que lhe era correlato.  

 

Já não se tratava de uma reforma social, mas de uma resolução de 
orientação socialista. Os contatos com Cuba e a função inspiradora da 
Revolução Cubana e da Revolução Chinesa acentuavam essa 
identificação e ampliavam o abismo com os setores da sociedade que 
temiam a reforma (ibid, p. 225). 

 

Como resposta aos intensos debates em torno do tema da reforma agrária, foi 

criada ainda no governo João Goulart (1961-1964), a Superintendência de Reforma 

Agrária (SUPRA) subordinada à Presidência da República. Essa iniciativa não significou 

avanço em relação à viabilização de seus propósitos, ao contrário, prevaleceu o 

consenso nacional em torno da necessidade de modernização do campo e de 

transformações fundiárias. 

É nesse contexto que se dá a instituição nos anos sessenta, da ditadura militar e 

o encaminhamento de um projeto de revisão constitucional que resulta, segundo 
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Martins (2003), na junção que o regime militar faria da reforma agrária com a segurança 

nacional, no intuito de desativação de focos de subversão política.  Nessa direção, oito 

meses após o golpe, foi aprovada no Congresso não só uma lei que criava os 

instrumentos necessários a uma intervenção fundiária por parte do Estado, como 

também uma mudança constitucional, permitindo o pagamento das desapropriações em 

títulos da dívida pública.  O Estatuto da Terra – Lei n. 5.404 de 30 de novembro de 

1964 – estabelecia pela primeira vez na história do país, parâmetros e critérios para a 

definição das terras apropriáveis e para a realização da reforma agrária (MARTINS, 

2003; MEDEIROS, 2003). 

A aparente função social da lei, segundo Manoel C. de Andrade, se constituiu na 

realidade, em mais um instrumento para viabilizar a expansão do capitalismo no campo 

 

[...] o Estatuto da Terra que, para setores revolucionários mais 
conservadores pareceu uma concessão ao movimento socialista [...] na 
realidade, encaminhava uma contra-reforma que reforçaria o poder e a 
solidez da grande empresa ante mudanças que eram inevitáveis em 
escala mundial.  Ela permitiria, assim, o enfraquecimento do latifúndio 
tradicional, para criar e desenvolver o latifúndio capitalista moderno, 
bem mais rentável e explorador (ANDRADE, 1995, p. 84, 85). 

 

O Estado reafirma uma visão geopolítica da atuação governamental respaldada 

na concepção que identifica o Brasil com o seu território, fundamentada na doutrina de 

segurança nacional, traduzida no entendimento de que, o cidadão brasileiro contrário 

aos princípios daquele regime, era um potencial inimigo da nação que traria risco à 

integridade e à soberania do país.   Para Moraes, (2002), as noções de modernização e 

desenvolvimento perdem seu componente social e político, dando lugar tão somente 

aos aparatos produtivos e a infra-estrutura.  Assim, é introduzida a legitimação da 

racionalidade técnica e a avaliação quantitativa dos lugares.  Nesse contexto, o 

planejamento 

 

[...] tem o ordenamento do espaço como um de seus instrumentos 
preferenciais. No período autoritário pós-64, é ele que veicula a grande 
ideologia geográfica da “integração territorial”. A identidade nacional 
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sendo posta no Estado, militar e tecnocrático, numa formulação e 
numa prática que associa a geopolítica de raízes prussianas e o 
planejamento de orientação norte-americana.  O território como objeto 
de intervenção e a população novamente com instrumento (MORAES, 
2005, p. 107, 108).  

 

A estrutura do planejamento governamental vai se dar no sentido de (re) 

valorizar os espaços de fronteira, com estímulo ao avanço das frentes pioneiros no 

Centro-Oeste e na Amazônia tendo como marca principal, a centralização das ações, 

constituindo-se em uma nova versão da velha ideologia da construção do país por um 

Estado forte amparado pelo discurso de “integração nacional”. 

Esse planejamento, profundamente centralizado evidenciado na estrutura 

organizacional do aparelho de Estado adotado pela ditadura, período no qual todas as 

políticas territoriais foram agrupadas em um único órgão executor: o Ministério do 

Interior, que englobava diferentes agências: INCRA, FUNAI, BNH, Superintendência de 

Desenvolvimento Regional etc, sendo o nexo entre tais instituições o fato de todas 

operarem políticas de produção e organização do espaço. (MORAES, 2002). 

As ações dirigidas ao campo vão ocorrer em sintonia com o sentido geral ditado 

pelo planejamento estatal para o conjunto da economia do país. A retomada do seu 

crescimento estava atrelada à modernização do setor agrícola que deveria alcançar a 

eficiência do setor urbano-industrial. Para isso, na dimensão dos planos de 

desenvolvimento que são elaborados pelos governos militares, urgia que se procedesse 

alterações profundas no campo, para que o setor agrícola desse conta das tarefas que 

lhe competiam no processo de desenvolvimento do país. Este setor teria que responder 

as demandas do mercado interno e as necessidades de aumento das exportações, 

através do estímulo à agroindústria. Em outras palavras, a estratégia do planejamento 

governamental deveria levar a capacidade empresarial ao setor agrícola.   

É nesse cenário, marcado pela perda da autonomia dos estados e municípios, e 

pela crescente centralização do poder federal, que se dá a reestruturação espacial 

provocada pela implementação de gigantescas obras de infra-estrutura ligadas 

principalmente à abertura de grandes rodovias em áreas “desocupadas”, à geração de 

energia e à projetos de irrigação. O trabalho de Guiomar Germani (1982), “Os 
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expropriados de Itaipu”, editado em livro, 2003, com o título “Expropriados terra e água 

o conflito de Itaipu”, reflete o momento histórico no qual se deu a construção da 

Hidroelétrica de Itaipu no estado do Paraná. A obra, idealizada já no governo JK, 

aparecia como fundamental para o processo produtivo e para a acumulação do capital.  

A instalação da usina vai implicar em um dos maiores conflitos inseridos no 

contexto de uma sociedade dividida em classes, com interesses incompatíveis que vai 

colocar de um lado, o Estado, representado pela Itaipu-Binacional, e, de outro, a 

população que teria de deixar para trás suas terras e suas histórias de vida. A autora 

analisa, com riqueza de detalhes o penoso processo de aprendizagem, na própria luta 

de intensa resistência à expropriação do Estado e do capital privado e, ao mesmo 

tempo, a emergência, a partir dessa luta, de Movimentos Sociais como os Atingidos por 

Barragens - MAB, atuante em grande parte do país. O reassentamento das famílias que 

deveriam estar a cargo do INCRA, era coordenado por empresas privadas de 

colonização que oferecem terras do Norte e do Centro-Oeste, segundo critérios 

questionáveis e que atendiam tão somente os seus próprios interesses (GERMANI, 

2003).  

É importante ressaltar que esse conflito não se constituiu em caso isolado. 

Naquele momento, registrava-se o envolvimento direto ou indireto do Estado em 

conflitos de terra que atingiam crescentes parcelas de pequenos produtores, cada vez 

mais expropriados da terra, mas também envolvidas em um gradativo processo de 

reação e resistência em diversas partes do Brasil. 

Para o Nordeste, os projetos de irrigação realizados sob a coordenação da 

Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF levaram a 

uma série de confrontos com os trabalhadores das regiões desapropriadas. Este foi o 

caso do conflito que envolveu mais de três mil moradores “meeiros” de arroz da 

Fazenda Betume em Neopolis, no estado de Sergipe, às margens do Rio São 

Francisco. Em 1975, esses trabalhadores foram expulsos por aquela Companhia que 

adquiriu a área e reconheceu a existência de apenas sessenta trabalhadores. A reação 

dos meeiros de arroz foi o marco da presença de setores da Igreja Católica nas lutas no 

campo em Sergipe, representados pelo então bispo da Diocese de Propriá, Dom José 
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Brandão de Castro. A CODEVASF passou a acusar a Diocese de estar empregando 

métodos marxistas na região, tendo em vista que a luta do Betume se estendeu às 

outras regiões do Vale, não obstante a acusação ter se apoiado no argumento 

apresentado pelo superintendente da companhia naquele período, de que a Diocese de 

Própria ensina ao povo os direitos humanos102.  

Programas especiais para o Nordeste, como o Programa de Desenvolvimento de 

Áreas Integradas do Nordeste – POLONORDESTE, transformaram-se em mecanismos 

de fortalecimento dos médios e grandes produtores, através de projetos de 

modernização agrícola que resultaram na expulsão da população rural já estabelecida.  

Esse modelo resultou, entre outros aspectos, no deslocamento de populações 

indígenas, na invasão dos seus territórios, com conseqüências claramente genocidas e 

na invasão de terras já ocupadas por posseiros há várias gerações, dando forma ainda 

mais grave a questão agrária. As formas assumidas pelo direito de propriedade no 

Brasil, sobretudo durante o regime militar revitalizaram as velhas oligarquias políticas e 

as recolocaram no centro dos mecanismos de poder do país. É o que dá ao Estado 

brasileiro um caráter oligárquico, clientelista e antimoderno (MARTINS, 1997).  

A lógica da reprodução do capital vai acumulando inevitáveis contradições que 

compromete a própria reprodução ampliada do capital. Referindo-se à expansão do 

capitalismo no campo nos anos 1960, 1970, este autor enfatiza que o capital  

 

[...] freqüentemente, produz o resultado esperado por quem planeja 
mas produz também o contrário do resultado esperado [...] observa-se 
nos anos recentes a expansão das grandes empresas agropecuárias 
nas frentes pioneiras [...] o que era desejado pelos governantes, e ao 
mesmo tempo a escassez de alimentos e a elevação do custo de vida, 
conseqüência que não era desejada (1991, p. 103). 

 

O crescimento caracterizado pelo “milagre brasileiro” (1968 – 1971), com a brutal 

concentração de renda, beneficiou em um primeiro momento, sobretudo, as classes 

sociais que davam sustentação àquele regime: empresários, fazendeiros e setores da 

classe média; entretanto a crise que se esboça a partir do final de 1973, vai resultar na 
                                                           
102 Depoimento de Dom José Brandão de Castro na CPI da Terra em Brasília em 1977. 
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gradativa redução do apoio dispensado ao regime ditatorial por boa parte das classes 

média e do próprio empresariado. A repressão que havia garantido, notadamente no 

período compreendido entre 1968 e 1975, o silêncio, perde, de certa forma, a sua 

eficácia diante do descontentamento que atinge parcelas cada vez mais amplas da 

população. As manifestações nas ruas começam a crescer e a precária base de 

legitimidade política do regime entra em colapso. Como coloca Martins (1991), surge 

uma espécie de vazio de poder e os movimentos de reivindicação popular avançam 

gradativamente sobre esse vazio. 

Acrescente-se que na década de 1970 foi registrada uma intensificação da 

emigração rural sem precedentes na história do país. Quase 16 milhões de pessoas103 

deixaram o campo em direção às cidades, dirigindo-se em especial às grandes 

metrópoles do Centro-Sul, especialmente São Paulo, contribuindo consideravelmente 

para as tensões sociais que se amplificam no campo e nas cidades. 

Nesse processo, é importante recordar que a lógica da integração/diferenciação 

territorial é inerente ao desenvolvimento desigual do capitalismo. A sua dinâmica vai 

estar vinculada aos mecanismos que estiverem à disposição do Estado para atuar na 

sua regulação e ao tipo de concorrência que vai se estabelecer. Sob esta ótica, Egler 

(2005)104 reconhece que as estruturas produtivas regionais da economia brasileira 

resultam:  

 

 

[...] de determinado padrão de concorrência vigente no mercado 
mundial no pós guerra, definidas por um processo tardio e periférico de 
industrialização nacional caracterizado pela forte presença do Estado e 
da grande corporação multinacional e plasmado em uma estrutura 
territorial diferenciada e heterogênea, porém integrada dinamicamente 

                                                           
103 Ver NAVARRO, Zander (1996). Democracia, Cidadania e representação: os movimentos sociais rurais 
no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, 1978 – 1990.  
104 Em seu trabalho “Crise e dinâmica das estruturas produtivas regionais no Brasil” (2005), Egler toma a 
região como a escala geográfica de análise, entendida como resultante de um duplo movimento: por um 
lado a regionalização entendida como a divisão de um determinado espaço em territórios econômicos 
com finalidades diversas e por outro, o regionalismo que através dos agentes sociais, incluindo-se aí 
empresas, localizadas em um certo território procuram exercer pressão sobre o Estado para alcançar 
uma posição mais vantajosa aos demais.  
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em um mercado doméstico nacional e, através desse, ao mercado 
mundial (EGLER, 2005, p 188). 

 

A abordagem do desenvolvimento com o enfoque na escala regional em seu 

aspecto setorial enfatizada por Egler, substituiu o tipo de desenvolvimento que foi 

almejado no enfoque nacional e que teve sua pretendida integração frustrada. Os pólos 

de desenvolvimento ou pólos regionais vão incorporar a idéia da existência de uma 

certa identidade produtiva que na lógica regional, segundo Egler 

 

expressa o sentido básico da análise geográfica das escalas que 
rompem a visão positivista de considerar as regiões como entes em si, 
e procura exprimir a materialidade dinâmica de economia capitalista no 
território, fundada na concorrência entre massas de capital e mediada 
e regulada pela ação do Estado (EGLER, 2005, p.187, grifos do autor). 

 

A tentativa, altamente dispendiosa de descentralizar os investimentos e as 

atividades econômicas foi enredada em seus próprios limites que se encontram no 

cerne do funcionamento do próprio sistema:  

 

No momento, pois, em que a expansão do sistema capitalista no Brasil 
tem seu locus na “região sul” comandada por São Paulo, o ciclo toma 
espacialmente a forma de destruição das economias regionais ou das 
“regiões”. Esse movimento dialético destrói para concentrar e capta o 
excedente das outras “regiões” para centralizar o capital (OLIVEIRA, 
F., 1993, p. 75, 76). (Grifos do autor). 

 

Essa realidade contribui para que a plataforma democratizante tenha em seu 

bojo. a idéia de descentralização associando o planejamento governamental com “o 

autoritarismo e por contraste, elegendo o poder local como a instância democrática por 

excelência” (MORAES, 2002, p. 128). 

O tema da descentralização ganha terreno na década de 1980 no cenário político 

marcado pela “abertura e redemocratização”, mas tem o seu processo associado 

sobremaneira à crise do modelo de desenvolvimento que se dá na década de 1980 e, 
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no caso do campo, disseminou as políticas que privilegiaram a modernização afeita 

particularmente à tecnificação das grandes propriedades, contempladas com generosos 

programas de crédito. O agravamento dos custos sociais e ambientais desse modelo 

refletia a inviabilidade de sua continuidade, ressalta-se, como parte da própria crise do 

Estado Desenvolvimentista que enfrentou o esvaziamento de suas propostas. Aspectos 

como a reestruturação do sistema capitalista como um todo, e o esgotamento do 

modelo de planejamento centralizado desenharam o cenário que passou a inspirar as 

ações voltadas à “ordenação territorial”. 

É nessa perspectiva que a política nacional de ordenamento territorial 

materializada nas políticas territoriais inspiradas em práticas experienciadas em alguns 

países da Europa, particularmente na Itália, se insere na Constituição Brasileira de 

1988 como instrumento de planejamento racional e eficiente das ações do Estado. 

Considerada como de tendência progressista, essa Constituição é, ao mesmo tempo, 

resultado da influência de forças populares e do desenvolvimento patrocinado pela 

ditadura militar. A idéia de descentralização dos recursos financeiros que 

contemplassem estados e municípios, trouxe em si a contrapartida de que essas 

unidades administrativas seriam as responsáveis pela gestão de determinados setores 

até então geridos pela instância federal. 

José Luis Fiori (2007) argumenta que de certa forma existe um consenso relativo 

aos benefícios da descentralização, o que leva a uma onda de reestruturações 

descentralizantes em muitos países. Nesse sentido, os partidos políticos das mais 

diversas tendências justificam, por razões diferentes, a necessidade de descentralizar. 

Enquanto a direita defende a redução da presença do Estado, a chamada “nova” 

esquerda defende a descentralização como alternativa para eliminar a burocratização 

das ações públicas e qualificar a participação dos cidadãos e a valorização dos poderes 

locais.  

Dessa forma, a Constituição Federal de 1988 reflete uma concepção localista e 

antiestatista que evidencia um esforço em rejeitar a estrutura administrativa que 

concebia o país a partir de uma visão integrada e total do território. Convém lembrar 

que a Constituinte se deu em plena emergência das teses neoliberais, em um cenário 

                                              241



 
 

  

de crise econômica mundial no qual as escalas local e global eram tomadas como 

referências privilegiadas, senão únicas. A Carta Magna redefine as atribuições das 

esferas do poder público com a introdução de novos instrumentos de gestão social e 

institucionalização dos conselhos gestores de políticas setoriais. O reforço e o maior 

protagonismo dos estados e municípios como contraponto à centralização característica 

dos governos militares apontavam como condição de superação de problemas 

identificados na atuação do Estado brasileiro como o autoritarismo e o distanciamento 

em relação às demandas sociais.  

A descentralização articulada à participação social vislumbrava a possibilidade 

de um efetivo processo de democratização, entendido como algo que incorporava e 

ultrapassava a retomada dos procedimentos básicos da democracia representativa. 

Esta descentralização passa a ser entendida, como estratégias que viabilizem a 

distribuição de recursos e a criação de espaços de decisão e competências, implicando, 

retoricamente, na redistribuição de poder político-econômico. Desse modo, existe no 

primeiro momento de discussão sobre as novas formas de participação popular, uma 

rejeição do campo político institucional, visto como opressor, ao mesmo tempo em que 

se reforça a expectativa positiva diante das propostas de constituição de formas 

organizativas emergentes na própria “sociedade civil”105. Em um segundo momento, a 

rejeição dá lugar às possibilidades de criação de mecanismos que promovessem a 

redemocratização. 

 

Esta redemocratização e/ou descentralização, associada ao contexto 
da crise do Estado inaugura um período de transição com a ruptura do 
padrão de financiamento do setor público e a perda por parte do 
Estado de definir interesses regionais que possam fortalecer as regiões 
e minimizar suas diferenças. Ao mesmo tempo, fortalece-se o discurso 
da presença necessária da sociedade civil, esta que é chamada para 
administrar suas próprias demandas (LISBOA, 2007, p. 140). 

 

 

                                                           
105 Nessa perspectiva se insere a discussão travada na década de 1980 sobre a implantação dos 
conselhos populares entendidos como formas autônomas de organização popular que deveriam 
constituir-se em um contra poder em relação as estruturas políticas vigentes. 
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É nesse contexto que novos elementos e estratégias são incorporados às ações 

de planejamento inerentes às políticas públicas que tornam o território a principal 

variável no discurso do desenvolvimento, ensejado a construir novos arranjos 

institucionais de gestão referendadas pelas experiências protagonizadas pelos 

chamados territórios rurais. 

 

6. 1. 2 - Ordenamento Territorial - racionalização espacial das ações do Estado ou 

estratégia política de dissolução dos conflitos? 

 

A noção de ordenamento territorial se faz presente no Brasil desde os anos de 

1960, particularmente em programas de planejamento e estímulo ao desenvolvimento 

de algumas áreas do país. Mas, é no contexto em que se dá o processo político da 

reforma do Estado que tem lugar, efetivamente, a discussão para a construção da 

Política de Reestruturação Territorial. Desse modo, a possibilidade de identificar os 

novos vetores dessa reestruturação está relacionada à flexibilização do Estado e aos 

novos significados que revestem os usos políticos do território (BECKER, 1991). Assim, 

a retomada da idéia de ordenamento territorial ganha força a partir da década de 1990, 

com relevância desse componente espacial em associação com os temas da 

participação social e da sustentabilidade do desenvolvimento.  

Não obstante as expressivas diferenças entre o nordeste da Itália e o meio rural 

do Brasil, as políticas territoriais surgiram sob a inspiração da chamada Terceira Itália. 

Paolo Gurisatti (1999) identifica alguns elementos que contribuíram para o êxito do 

programa, particularmente quando comparado ao modelo fordista: predomínio das 

PMEs (Pequenas e Médias Empresas) na elevação dos níveis de emprego 

investimentos voltados basicamente para as indústrias consideradas de produtos 

tradicionais como as de vestuário e calçados e ainda,  disponibilidade de equipamentos 

e serviços públicos que nas cidades pequenas da região favoreciam o bom 

funcionamento das indústrias. “O modelo encontraria paralelo no meio rural brasileiro 

através das pequenas e médias propriedades e aos arranjos produtivos entre elas e 

com a rede de agroindústrias próximas” (GÓMEZ, 2006, p. 96). 
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A constatação por parte, inclusive, de agências internacionais como o Banco 

Mundial, da ineficiência das políticas públicas, particularmente daquelas voltadas para o 

meio rural brasileiro, empreendidas no decorrer do mandato de Fernando Henrique 

Cardoso, levam esse governo a estabelecer mudanças que se expressam na 

abordagem do desenvolvimento rural no Brasil. Esse fato é evidenciado com o 

lançamento do programa “Agricultura Familiar, Reforma Agrária e Desenvolvimento 

Local para um Novo Mundo Rural” pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA). 

A noção que se aplicou ao desenvolvimento local foi o de um paradigma 

alternativo à sociedade marcada por uma complexidade de conflitos. Esse modelo é 

apresentado como um “emplastro capaz de curar as mazelas de uma sociedade 

pervertida, colocando-se, no lugar, bucólicas e harmônicas comunidades” (OLIVEIRA, 

2003, p 13). Desse modo, a evocação e o chamamento à participação estavam 

fortemente associados a uma concepção de cidadania como sinônimo de harmonia e 

paz social, longe do indivíduo crítico e reflexivo.  

É importante colocar, para fins de análise, que a discussão em torno do 

desenvolvimento local está relacionada também aos processos de mobilização social 

organizados em um determinado território com vistas à melhoria das condições de vida, 

afirmação da identidade cultural local e à conquista da participação e autonomia política 

local. A análise desenvolvida por Manuel Castells (2001), apesar do seu foco nos 

movimentos sociais urbanos num contexto do final da década de 1970 e início dos anos 

de 1980, continua sendo referência nessa discussão; em sua visão, o fracasso do 

movimento trabalhista e dos partidos políticos, contribui significativamente para um 

maior engajamento popular nos movimentos urbanos106, principais fontes de resistência 

à lógica unilateral do capitalismo. Para ele,  

 

[...] na luta contra a exploração econômica, a dominação cultural e a 
repressão política, não restou outra alternativa ao povo senão render-
se ou reagir com base na fonte mais imediata de auto reconhecimento 
e organização autônoma: seu próprio território. Assim, surgiu o 

                                                           
106 O autor em referência, toma os movimentos sociais urbanos, sobretudo o Movimento Ambientalista, 
não como fontes de alternativa de transformação social mas integradas à estrutura e à prática do governo 
local, direta ou indiretamente, por um sistema diversificado de participação dos cidadãos e de 
desenvolvimento da comunidade. 
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paradoxo de forças políticas com bases cada vez mais locais em um 
mundo estruturado por processos cada vez mais globais. [...] indefesas 
diante de um turbilhão global, as pessoas agarram-se a si mesmas: 
qualquer coisa que possuíssem, e o que quer que fossem, 
transformou-se em sua identidade (CASTELLS, 2001, p.80). 

 

Segundo Vainer (2002), a produção de Jordi Borja e Castells expressa de forma 

inequívoca as concepções e projetos hegemônicos na atualidade e difundidos 

sistematicamente por instituições financeiras como o Banco Mundial e consultores 

internacionais. 

O papel atribuído às identidades locais faz parte de uma corrente teórica que 

aposta na eficácia do engajamento das cidades e dos lugares ao circuito global. Nessa 

perspectiva, o trabalho de Jordi Borja e Manuel Castells, “Local y global, la gestión de 

las ciudades en la era de la infornacion” (1997), destaca a importãncia estratégica do 

local nas dimensões da competitividade, da produtividade, da integração sócio-cultural 

e ainda na representação e gestão políticas. 

Algumas leituras acerca do desenvolvimento local traduzem o potencial 

inimaginável que lhe foi atribuído. Nos trechos, do artigo de Izabel Guerra “O território 

como espaço de ação coletiva” percebe-se a expectativa que se criou em torno da 

suposta capacidade do local  

 

a emergência do desenvolvimento “local” arrasta consigo o global 
exatamente pela integração territorial das várias instâncias e 
dimensões do desenvolvimento, [...] um novo contexto mais ampliado, 
sistêmico e integrado constitui hoje o terreno das políticas públicas-
desenvolvimento local, luta contra a segregação e a exclusão, 
promoção de identidade, garantia de patrimônios de identidade etc [...] 
Não se trata apenas de um processo de territorialização de políticas 
públicas; trata-se, sobretudo, de redefinição das formas de fazer 
(GUERRA, 2005, p. 344, 345). 

 

Sob essa perspectiva, anulam-se os conflitos. O momento, como sugere Guerra, é de 

estabelecer parceria e negociação. 
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As políticas contratuais colocam o Estado, as coletividades locais e a 
“sociedade civil” sem relações tutelares (embora não necessariamente 
igualitárias) previstas ou não pela lei. Entra em cena uma pluralidade 
de atores, de configurações e legitimidade social diversa-pública e 
privados; centrais, regionais, locais; econômicas, sociais, culturais etc, 
- e as “negociações” adquirem nova visibilidade e legitimidade 
(GUERRA, 2005 p. 345). 

 

Nesse bojo, vem em relevo o papel atribuído aos Conselhos Municipais ou 

Conselhos Gestores, que tiveram suas primeiras experiências na área da saúde no 

inicio dos anos de 1990, estendendo-se gradativamente para outros setores. Segundo 

L. Avritzer (2000), a concepção que permeia o sentido dos Conselhos diz respeito a 

idéia de instituições compostas em parte por representantes da sociedade civil e em 

parte por representantes do Estado, com poderes consultivos e/ou deliberativos, que 

reúnem,ao mesmo tempo, elementos da democracia representativa e da democracia 

direta. Esta pressupõe, segundo Ademar K. Sato (1993), autonomia local e a 

organização para que os requisitos da integração, da descentralização e da própria 

participação reposicionem os beneficiários das políticas públicas, como agentes de sua 

própria transformação. 

Desta forma, os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável - 

CMDRs são vistos como lugar privilegiado para a participação e a gestão social na 

perspectiva da realidade local. É nesse contexto, que “a elaboração de um projeto de 

desenvolvimento territorial, tendo o município como referência, foi concebida como 

alavanca para o despertar de novas energias sociais” (SILVA; MARQUES, 2004, p.13).  

Nesse pressuposto, reside uma das principais dificuldades tendo em vista que a 

organização e a mobilização da população para incorporar os mecanismos 

institucionais de participação, não se constituem em uma realidade comum. Como 

salienta Ilza A. L. de Andrade (2004), a histórica exclusão dos grupos organizados das 

arenas decisórias, produziu nos militantes dos movimentos sociais uma forte 

desconfiança em relação aos apelos à participação do novo modelo de gestão. Para 

retomar o pensamento de F. de Oliveira, é imprescindível considerar a própria formação 

da sociedade brasileira marcada por um vergonhoso processo de violência, registrado 

com o escravismo e passando por dois períodos de ditadura em um espaço de tempo, 
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de pouco mais de sessenta anos. Por trinta e cinco anos (quinze da ditadura Vargas e 

vinte da ditadura militar), nas palavras desse autor “[...] se dá a proibição da fala, a 

anulação da política, do dissenso e do desentendimento” (OLIVEIRA, 2000, p.59). 

Não obstante essas dificuldades, Ilza Andrade reconhece na experiência dos 

Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural - CMDR, uma grande novidade que 

“[...] é o seu papel de protagonista de deliberações e ações que apontem um modo 

alternativo e mais viável de desenvolvimento [...] capaz de dinamizar setores da 

economia rural nunca antes contempladas com as política agrícolas” (ANDRADE, I., 

2004, p. 238). Nessa direção, autores como José E. da Veiga e Ricardo Abramovay 

(1977), ressaltam a capacidade que o programa tem para desencadear ao nível local, 

um processo de discussão, visto como altamente positivo e inovador sobre e para os 

rumos do desenvolvimento rural .  

Convém recordar que a criação dos CMDR está vinculada à criação do 

Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF – (1996). Para que os municípios 

pudessem acessar os recursos desse programa, tomou-se como condição, a 

constituição formal de um espaço público de negociação, cuja atribuição principal seria 

coordenar e planejar as ações e políticas públicas destinadas aos agricultores. Através 

dos CMDR, enquanto célula gestores de base do PRONAF, esperava-se constituir um 

espaço institucional cujas atribuições não se restringiam a uma arena de atuação 

política das entidades da sociedade civil, mas também a de ser uma estrutura com 

poderes para legitimar a condução das iniciativas locais, administrar os recursos 

existentes e zelar pela sua correta aplicação (SCHNEIDER, et all, 2004).  

Entretanto a realidade dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural 

(CMDR) distancia-se do preconizado. Os programas participativos valorizam 

intensamente o saber objetivo, as normas e as regras, enquanto que a palavra 

daqueles para quem a política é concebida, é em geral, menosprezada. Quem define as 

bases de exclusão e de inclusão no campo político são o saber técnico-científico, a 

especialização, o conhecimento das normas e a capacidade para elaborar diagnósticos 

e prescrições (ibid). Acrescenta-se ainda, o acesso de representantes do poder público 
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e de órgãos de extensão rural a informações inacessíveis aos demais membros do 

Conselho. 

Em linhas gerais, nesse período, foram implementadas estratégias e ações 

“sugeridas” pelo Banco Mundial107 com base nas concepções de resgate de capital 

social, território e descentralização. Esse organismo, assim como a FAO, propunham, 

através de projetos de cooperação técnica, a realização de diagnósticos regionais que 

deveriam resultar na elaboração de Planos de Desenvolvimentos Rural Sustentável na 

perspectiva de uma reorganização do território. Esse modelo, calcado no discurso do 

potencial competitivo do Território e nas especificidades culturais, se insere em  

 

[...] uma conjuntura que torna incompreensível a realidade das políticas 
internas dos países devedores que estão sendo delegadas à instituição 
que capitula o receituário neoliberal, cristalizando uma política 
macroeconômica fundada numa lógica que restringe o atendimento 
das demandas do povo, ao mesmo tempo que alinha todos os setores 
do país a um modelo de desenvolvimento gestado nos circuitos 
financeiros supranacionais (LISBOA, 2007, p 185). 

 

O objetivo preconizado seria o combate eficaz da pobreza rural, através, 

principalmente da promoção de uma agricultura familiar108 empresarial integrada ao 

mercado esperando-se que a ação do mesmo desse conta da situação de pobreza 

existente no meio rural brasileiro. O trabalho de Marcelo Rezende; Maria L. Mendonça 

(2004), sobre A contra-reforma agrária no Brasil, aponta que o modelo idealizado por 

esta instituição para muitos países considerados periféricos – sobretudo na América 

Latina - , promove a privatização do território sob as regras do mercado, atribuindo aos 

camponeses a responsabilidade de buscar maior eficiência através da via de integração 

ao agronegócio.  

Atente-se que a criação em finais dos anos 1990, do Programa Comunidade 

Ativa, coordenado pela Secretaria Executiva do Programa Comunidade Solidária, 

                                                           
107 Relatório do Banco Mundial nº 11783 – BR de 1994. 
108 A partir da metade dos anos 1990,o conceito de agricultura familiar tornou-se alvo de um amplo e 
acirrado debate que tem envolvido militantes de movimentos sociais e estudiosos do tema com visíveis 
implicações políticas. 
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continha estratégias de desenvolvimento territorial em suas políticas sociais, através do 

desenvolvimento local integrado e sustentável. As estratégias ressaltavam que o capital 

humano (conhecimento) leva ao fortalecimento de capital social (empoderamento), que 

por sua vez leva à geração do capital empresarial (riqueza), desencadeando círculos 

virtuosos (FRANCO, 2000). 

Entretanto, as políticas implementadas no governo de Fernando Henrique 

Cardoso (1995 – 2002) fez acentuar ainda mais os efeitos perversos da lógica que 

defende: mais mercado e menos Estado. Essa realidade se reflete em vários 

problemas, como sejam:  

• Aumento do valor da terra e pagamento à vista, como forma de 
premiar o latifúndio (a existência de um Fundo de Terras inflacionou o 
mercado). 

• Inviabilidade econômica, impossibilidade do pagamento dos 
empréstimos e endividamento dos trabalhadores rurais. As áreas 
adquiridas, muitas de má qualidade não reuniram condições de permitir 
a geração de renda suficiente para o pagamento da dívida. 

• Aquisição de terras sem registro e improdutivas, portanto aptas ao 
programa de reforma agrária. 

• Compra da terra feita por associações de trabalhadores, sem 
autonomia na escolha das áreas. Essas associações, muitas vezes, são 
organizadas pelos próprios latifundiários e políticos locais. 

• Condições precárias de sobrevivência e abandono das áreas. Ao 
invés de aliviar a pobreza, o programa fez agravar-se a situação 
financeira dos participantes. 

• Denúncias de corrupção envolvendo administrações municipais, 
políticos e sindicatos, que teriam sido favorecidos nas transações de 
compra e venda de terras (REZENDE; MENDONÇA, 2004, p. 75-76). 

 

Nesse contexto, se expressam também os atos de violência praticados por 

latifundiários e órgãos repressivos do Estado com ameaças, pressão psicológica e 

assassinatos109 de trabalhadores, de lideranças sindicais e religiosas, acrescidas, em 

muitos casos, da parcialidade do Judiciário em favor do latifúndio.   

                                                           
109 Segundo levantamento realizado pela Comissão Pastoral de Terra (CPT) e da Ouvidoria Agrária 
Nacional no período compreendido entre 1985 e 2005, foram assassinados 1292 pessoas entre 
trabalhadores e lideranças sindicais e religiosas.  
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Nessa perspectiva, o trabalho de Marcos R. de Souza Regime jurídico de 

propriedade produtiva no direito brasileiro, enfatiza que o direito cumpriu e ainda 

cumpre o papel de legitimar a concentração fundiária e a pobreza no campo.  

 

Das Sesmarias à Lei da Reforma Agrária, passando pela Lei de Terras, 
pelo Código Civil e Pelo Estatuto da Terra, os diplomas legislativos que 
disciplinaram a posse e a propriedade, salvo raras exceções, foram 
interpretadas para atender aos interesses dos grandes proprietários 
rurais. A própria Constituição de 1988, tem suas normas vertidas ao 
gosto da classe dominante agrária (2007, p. 13).  

 

Já em 1991, por ocasião da instalação da CPI da Terra pelo Congresso Nacional 

para investigar as origens, causas e conseqüências da violência no meio rural 

brasileiro, Alcides Modesto fez referências ao Judiciário, registrando que: [...] parte dos 

seus membros têm contribuído decisivamente com as injustiças, com a intocabilidade 

da propriedade privada, com a institucionalização do latifúndio e legitimando as formas 

mais absurdas da violência contra lavradores, suas lideranças e apoiadores da reforma 

agrária (1992, p. 120). 

É com esse caráter que o programa contido no Novo Mundo Rural sistematiza 

todas as orientações desenvolvidas até 1999, aprofundando a descaracterização dos 

movimentos sociais e os mecanismos de controle social110, incluindo medidas judiciais 

que alijam os militantes e limitam e criminalizam os movimentos mais atuantes. Com o 

apoio da grande mídia nacional, a reforma agrária passa a ser tratada como uma 

questão de polícia; a criação do Banco da Terra é um dos exemplos da intenção de 

desqualificar e deslegitimar os movimentos sociais envolvidos na problemática agrária. 

Esta questão, passa a ser encarada como uma questão de desenvolvimento que deve 

se traduzir: na pluriatividade, na capacitação do pequeno produtor com vistas a uma 

melhor acumulação do capital, na busca de consenso entre as classes sociais e a 

participação popular. (GÓMEZ, 2006). Isso significa dizer que na visão apresentada por 

esses programas e modelos tenta-se mostrar que antagonismo de classe é coisa do 

                                                           
110 A idéia básica de controle social diz respeito à possibilidade de grupos organizados influírem e 
decidirem sobre as ações governamentais através de mecanismos de acompanhamento e avaliação 
dessas ações. 
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passado, quando a realidade da onda de criminalização dos movimentos sociais 

verificada nos últimos meses deste ano, apontam para o seu aprofundamento. 

A intervenção do Estado na questão da concentração da Terra introduz 

mecanismos que vão caracterizar uma verdadeira “reforma agrária de mercado” através 

do estímulo a transações de compra e venda da terra, via Banco da Terra, indo ao 

encontro do que prevê a Constituição que preconiza a desapropriação dos latifúndios 

por interesse social.  Esse programa foi alvo de manifestações contrárias por parte das 

entidades ligadas aos trabalhadores sem terra e dos pequenos produtores o que 

dificultou, de certa forma, o apoio dos organismos financiadores.  

Dessa forma, o governo que assume o país a partir de 2003 (Luiz Inácio Lula da 

Silva) traduz o discurso oficial de desenvolvimento incorporando de forma mais 

contundente uma linguagem que ressalta a dimensão espacial e a necessidade de 

implementar novas formas de gestão das ações governamentais, através de uma 

política de Ordenamento Territorial com a justificativa da ineficiência das políticas 

aplicadas ao meio rural brasileiro.  

É importante atentar para o aspecto impreciso e polissêmico do conceito de 

Ordenamento Territorial (OT) levando-se em conta, inclusive, experiências registradas 

em países da América Latina a exemplo da Venezuela, pioneira na construção da 

política nacional de ordenamento territorial, aí considerada como uma estratégia de 

desenvolvimento territorial associada aos processos de descentralização política 

(RÜCKERT, 2003). 

No Brasil, essa estratégia foi definida em dois documentos relativos ao período 

compreendido entre 1994 a 2002: “Eixos Nacionais de Desenvolvimento” e “Avança 

Brasil”, constituindo-se em um esforço para alcançar uma concepção mais integrada no 

planejamento do país. Entretanto,  

 

Os eixos de desenvolvimento acabaram por adotar uma visão 
excessivamente circulacionista do território, dando enorme ênfase ao 
setor de transportes em detrimento de uma abordagem transetorial 
(MORAES, 2003, p 45). 
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Para Moraes (2003) a construção de uma política de OT não pode desconsiderar 

esses e outros problemas, como é o caso da indefinição das escalas de atuação 

governamental, em uma referência à proposta de zoneamento ecológico-econômico 

contido em um dos eixos, que revelou-se ineficaz e bastante onerosa do ponto de vista 

dos propósitos do ordenamento.  Esses, dizem respeito ao desenvolvimento econômico 

equilibrado das regiões, a melhora da qualidade de vida, a gestão responsável dos 

recursos naturais e a utilização racional do território. 

A posição do Ministério da Integração Nacional (2003), expressa o 

reconhecimento que o país avançou consideravelmente no sentido da instituição de 

uma base legal para diversas missões territoriais, ao mesmo tempo em que dá ênfase 

ao estabelecimento de um ordenamento territorial 

 

[...] a partir de uma política coerente, de abrangência nacional que 
fosse expressão de um projeto nacional de desenvolvimento com 
estratégia territorial definida pela sociedade brasileira. Daí a 
necessidade da formulação de uma Política Nacional de Ordenamento 
Territorial – PNOT que se mostre capaz de dirimir conflitos de interesse 
e imprimir uma trajetória convergente para o uso harmonioso do 
território em consonância com os objetivos do desenvolvimento 
sustentável que o país almeja (SDR/MIN, 2003, p. 3). 

 

Com esses parâmetros o OT é concebido oficialmente como um planejamento 

estratégico do território, pactuado entre as diversas forças políticas existentes na 

sociedade brasileira na atualidade. É apresentado como expressão das políticas 

públicas, abrangendo as dimensões econômica, social, cultural e ecológica com vistas 

a um “disciplinamento no uso do território de modo a reduzir os conflitos existentes nas 

ações públicas e privadas que alteram dinamicamente os conteúdos físicos, sociais, 

econômicos e culturais contidos no território” (FIGUEIREDO, 2003, p. 63). 

Representantes de várias entidades e organismos – IBGE, Fundação Joaquim 

Nabuco, Ministério da Defesa e Embrapa, estabeleceram em 2003, conceitos de 

ordenamento territorial que convergem em torno das idéias de planejamento 

econômico, disciplinamento do uso dos recursos ambientais e indução de um 

desenvolvimento sustentável. 
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Nessa linha, Marcelo Duncan (2003, p. 67) relaciona o OT aos ordenamentos 

técnicos, sociais, jurídicos e políticos, de que se revestem as políticas públicas, 

considerando-o como “[...] processo de formulação do direcionamento que se pretende 

dar ao conjunto de medidas derivadas das políticas públicas, onde se projetam as 

condições que se aspiram alcançar [...]”.  

Sem fugir às idéias básicas que perpassam o entendimento oficial, Joaquim C. 

de Andrade (2003), propõe um conceito para o OT que enfatiza a necessidade de 

reduzir as diferenças regionais, sem perder de vista o processo de mundialização do 

capital. Nesse sentido, o OT seria  

 

[...] o ordenamento de uma Política de Planejamento socioeconômico 
nas diferentes Regiões e Sub-regiões do País, não perdendo de vista o 
circuito de uma economia mundializada, nem tampouco as 
especificidades naturais, históricas e consequentemente 
socioeconômicas de cada território, com o objetivo maior de reduzir as 
disparidades entre elas e internas que são frutos do próprio processo 
histórico de Formação do Brasil, e que tendem a se ampliar em razão 
de o movimento atual da economia ser cada vez mais concentrador, 
fomentando assim, suas inserções no mercado interno e global 
(ANDRADE, J. , 2003, p. 64). 

 

Denota-se que as reflexões desenvolvidas em torno do OT são marcadas por 

uma grande variação de concepções quanto à sua natureza. Becker (2003) considera 

que essa variação diz respeito a uma multiplicidade de aspectos que inclui a otmização 

do espaço regional, técnicas de administração com destaque na articulação institucional 

entre instâncias decisórias, planejamento com viés regional etc. A autora afirma que 

apesar da falta de clareza, uma das referências mais utilizadas na construção desse 

conceito é a Carta Européia de Ordenação do Território (CEOT, 1983) que o define 

como 

 

a expressão espacial da harmonização de política                                                                                                         
econômica, social, cultural e ambiental, micro e macro regionais, ora 
ciência, ora técnica administrativa, ora política, concebida com enfoque 
interdisciplinar e global, cujo objetivo é o desenvolvimento equilibrado 
das regiões e organização física do espaço segundo uma diretriz (apud 
BECHER, 2003, p. 71,72). 
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 Ocorre, então, uma concentração de esforços para incrementar uma proposta de 

desenvolvimento sustentável em nível de território com uma abordagem compatível 

com a meta do OT. Esta, visa estabelecer a articulação transetorial e interinstitucional, 

com vistas a um planejamento integrado da ação do poder público111, que deveria estar 

em consonância com a valorização de modelos que têm o território como a variável 

essencial para o desenvolvimento com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e 

levar prosperidade às populações. Fica evidente que esta proposta de desenvolvimento 

tem um caráter endógeno, visivelmente associada à dinâmica das transformações 

socioeconômicas que tornam as populações, atores locais que devem buscar 

estratégias e tomar iniciativas que possam lhes garantir condições de inserção no 

mercado.  

 Essa realidade tem trazido rebatimentos negativos para os movimentos 

envolvidos na questão agrária em países que têm sido alvo de políticas de 

desenvolvimento semelhantes àquelas implementadas no Brasil, que trazem em si, as 

estratégias de desarticulação das lutas sociais. Neste ponto, os movimentos têm 

intensificado a construção de alianças e articulação com entidades às suas lutas, e 

principalmente, entre elas, tendo em vista o fortalecimento recíproco nas diversas 

escalas, desde a local, até a internacional. É nesse bojo que os movimentos sociais que 

atuam no campo como o MST, o MAB e o MPA vão integrar os Fóruns Sociais, o Fórum 

de Reforma Agrária e a Via Campesina buscando, ao mesmo tempo ampliar a luta, 

também no âmbito global. 

 

6.2 – Os movimentos sociais na busca da ampliação d as lutas e resistências 

 

 O debate em torno da construção de alternativas que ampliem as ações das 

diferentes forças sociais em todo o mundo, como uma contra ofensiva ao consenso 

neoliberal, vem ganhando terreno desde o final da década de 1990. Essa tendência, faz 

parte do embate que perpassa a questão da opção pela escala mais adequada para a 
                                                           
111 Essa meta é colocada por A. Carlos R. Moraes por ocasião da oficina “Bases para uma proposta de 
Política Nacional de Ordenamento Territorial – PNOT” em novembro de 2003, sob a coordenação da 
Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional do Ministério de Integração Nacional – MIN. 
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análise econômica e social, e, nesse particular, para a ação política mais eficaz. Trata-

se da ação propugnada pelos que defendem a construção de uma cidadania global a 

ser construída na luta pela democratização das agências globais. (Ianni, 1998)112, em 

oposição àqueles que apostam nas identidades locais, como defendidas por Borja e 

Castells, conforme analisado alhures.  

Sobre a cidadania global, Ellen M. Wood (2005), aponta a existência de um tipo 

de internacionalismo abstrato que em nada se relaciona à necessária solidariedade 

internacional, indispensável para o sucesso de muitas lutas de classe em nível 

nacional. A sociedade civil internacional que aparece como a nova arena de luta, é 

comparada pela autora a um “assovio na escuridão” e não a uma estratégia 

anticapitalista. Nesse sentido, 

 

[...] enquanto a lógica destrutiva do capitalismo se torna cada vez mais 
universal, as lutas nacionais contra aquela podem se constituir na 
renovada e fortalecida base de um novo internacionalismo. Este não 
repousaria em uma noção abstrata e pouco realista de uma sociedade 
civil internacional ou de uma cidade global, nem na ilusão de que 
podemos melhorar as coisas incrementando a representatividade da 
esquerda em organizações transnacionais como o FMI, mas no apoio 
mútuo entre vários movimentos locais e nacionais em suas lutas contra 
seus próprios capitalismos e estados nacionais. Isso não significa que 
não haja lugar para esforços comuns em nível transnacional. [...] se há 
um lema para resumir esse tipo de internacionalismo, este poderia ser: 
“Trabalhadores de todo o mundo, uni-vos, mas a união começa em 
casa” (WOOD, 2005, p. 114, 115).  

    

Em relação a discussão, que estabelece uma dicotomia entre o local e o global as 

reflexões de Smith (2002, p. 134), ressoam como advertência em relação a modismos 

que vêm sendo gestados na âmago do pós-modernismo e, na geografia “[...] há tomado 

la forma particular de abanderar lo local contra lo global, el lugar contra el espacio, lo 

indígena contra lo universal”. O autor situa a discussão que coloca em oposição a 

escala local à escala global, como desproposital, porque é estabelecida com base em 

                                                           
112 Essa concepção está fundamentada basicamente na acertiva de que apesar das formas regionais e 
nacionais continuarem a subsistir, começa a predominar e a apresentar-se como determinação uma 
sociedade global, a totalidade na qual pouco a pouco tudo o mais começa a parecer parte, segmento, 
elo, momento. 
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uma concepção de espaço completamente separado do domínio material de objetos, 

eventos e relações. Ao invés, é preciso ter presente que “[...] a diferenciação das 

escalas geográficas estabelece y se estabelece a través de la estrutura geográfica de 

intercciones sociales. [...] “Pensar globalmente, actuar localmente”, en este juicio hay 

um slogan poço ambicioso y conservador” (SMITH, p. 141, 139). 

Desse modo, as diversas formas de exploração e opressão que ocorrem em 

localidades específicas, têm suas origens e são construídas tanto em escala local como 

em escala global, havendo uma relação entre estas e cada uma, com outras escalas 

espaciais. O autor indica ainda, que apesar das escalas global e nacional estarem 

ligadas preferencialmente às escalas do capital,  

 

[...] es importante recordar que, insólitamente una escala geográfica es 
simplemente impoesta desde encima. La construcción de la escala 
geográfica também resulta de y contribuye con la lucha social basada 
(y probletizada) en la clase, el género, la rasa y otras diferencias 
sociales (ibid, 2002, p. 143). 

 

É nessa perspectiva que as experiências dos Fóruns Sociais – a partir do I 

Fórum Social Mundial e a constituição de um movimento como a Via Campesina podem 

contribuir para dar visibilidade às “questões locais” e para reforçar a articulação 

regional, nacional, continental e global entre os movimentos. 

 

6. 2.1 - Fóruns sociais – estratégia de luta? 

 

Os Fóruns Sociais têm sido apontados como uma inovada e inédita forma de 

vitalização das lutas e resistências nesse novo século, nos quais se combinam 

manifestações marchas públicas, com os debates e reflexões políticas e conceituais 

passíveis de transformar o sistema atualmente predominante. Nesse sentido, o Fórum 

Social Mundial é uma experiência que ganha importância política cada vez mais 

ampliada que vai do local ao global. A mística de um novo mundo possível assume uma 

dimensão política e ideológica e se constitui em um desafio. Isabel Monal indica como 
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“[...] una de las grandes tareas de la rebeldia actual es estrechar cada vez más la 

cooperación, articulación y organicidad entre movimientos, partidos, organizaciones 

populares y de la llamada sociedad civil, y inclusive con los Estados revolucionares, 

progresistas o antiimperialistas” (MONAL, 2003, p. 123). 

O fato de seu surgimento, enquanto iniciativa de resistência internacional à nova 

hegemonia mundial, ter sua raiz simbólica em Porto Alegre, é justificado por Perry 

Anderson ao situar essa cidade na América Latina, considerado por ele, como o mais 

importante foco de resistência do mundo, quando comparada à Europa e ao Oriente 

Médio. Para ele, existem alguns traços que distinguem a América Latina 

 

[...] a resistência ao neoliberalismo e ao neo-imperialismo conjuga o 
cultural com o social e o nacional. [...] é a única área do mundo com 
uma história contínua de transtornos revolucionários e lutas políticas 
radicais há mais um século113. [...] aqui, e somente aqui, encontramos 
coalizões de governos e de movimentos [...] vê-se uma série de 
governos que, em graus e campos diversos, tratam de resistir à 
vontade da potência hegemônica114, e um conjunto de movimentos 
sociais tipicamente mais radicais que lutam por um mundo diferente, 
sem inibições diplomáticas ou ideológicas; aí se encontram os 
zapatistas no México e os integrantes do Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra no Brasil (MST), os cocaleros e mineiros da 
Bolívia, os piqueteros da Argentina, os grevistas do Peru, o bloco 
indígena no Equador, e tantos outros. Esta constelação dota a frente 
de resistência de um repertório de táticas e ações e de um potencial 
estratégico superior ao de qualquer outra parte no mundo” 
(ANDERSON, 2004, p. 44-46). 

                                                           
113 O autor refere-se a uma cadeia de revoltas e revoluções que marcaram fortemente a história desta 
área. “O século XX começou com a Revolução Mexicana [...] Entre as duas guerras há uma série de 
levantamentos heróicos e experiências políticas que foram derrotadas, mas que merecem ser lembradas: 
o Sandinismo na Nicarágua, a revolta Aprista no Peru, a Insurreição em El Salvador, a revolução de 1933 
em Cuba, a Intentona no Brasil, a breve república socialista e a frente popular no Chile. [...] Todas estas 
experiências foram esmagadas como o ciclo de ditaduras militares que começaram no Brasil em 1964. 
[...]. De novo, entretanto se acendeu o fogo da resistência com o triunfo da Revolução Sandinista, a luta 
dos guerrilheiros salvadorenhos e a campanha massiva pelas eleições diretas no Brasil. Também esta 
onda de insurgência popular foi desmontada ou destruída impiedosamente. Na metade dos anos de 
1990, reinavam em quase todos os países latino-americanos versões vernáculos do neoliberalismo 
estadunidense, instaladas ou apoiadas por Washington [...] (ANDERSON, 2004 p. 45). O autor cita ainda, 
o Zapatismo em Chiapas como sinal do mais recente ciclo popular. 
114 Essa resistência de governos latino-americanos é questionável, tendo em vista que na realidade, 
existe uma obediência aos ditames do FMI e aos mercados financeiros, como no caso do Brasil, como já 
exposto no decorrer desse trabalho.  
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Como manifestação voltada à problemática internacional, a construção do Fórum 

Social Mundial é considerada um movimento de movimentos de resistência global, e 

encontra-se estreitamente vinculada à reação a uma desesperança e apatia que se 

estabeleceram no âmbito do pensamento alternativo após a fim da Guerra Fria, e a 

derrocada do modelo socialista europeu. Esta realidade foi traduzida ideologicamente 

na mensagem de que o capitalismo seria o destino universal e permanente da 

humanidade e, ao mesmo tempo à constatação de um enfraquecimento, naquela fase, 

das organizações populares, movimentos revolucionários, o fim das chamadas forças 

anti-sistêmicas115. 

Essa expressão foi criada por Immanuel Wallerstein, nos anos 1970 para 

englobar os movimentos sociais e os movimentos nacionais. Este autor inclui entre os 

movimentos sociais, as organizações sindicais que impulsionavam a luta das classes 

contra a burguesia e contra os empresários no interior de cada Estado. Já os 

movimentos nacionais buscavam a criação de um Estado Nacional, seja agrupando 

unidades políticas separadas que se consideravam parte de uma nação ou mediante a 

independência de Estados que eram considerados imperiais e opressores da 

nacionalidade em questão. 

Nesse sentido, a reação desses movimentos antiglobalização, tiveram como 

referência, os protestos às reuniões da Organização Mundial do Comércio em 

Seattle/EUA (1999). Tendo como mediação os encontros de Davos/Suiça e sua 

implementação institucional o Consenso de Washington, havia a quase certeza que 

Seatlle representaria o momento-chave de um esforço para consolidar e ampliar o 

papel da OMC, quando, na realidade, o protesto desestabilizou aquela reunião 

(WALLEISTEIN, 2005).  

Paralelamente a esse evento, foi criado Outro Davos com o objetivo de pensar o 

futuro de uma forma diferenciada em relação ao pensamento hegemônico com base na 

ampliação do sistema de informação inerente à iniciativas similares.  

Esse Encontro, na realidade, Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial, foi a 

motivação de algumas organizações para a construção do chamado Outro Davos 

                                                           
115 A esse respeito ver: Wallerstein (2005). “O que significa hoje ser um movimento anti-sistêmico”?  
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(janeiro/1999). François Houtart (2002), afirma que não era o caso de se adaptar à 

agenda desse fórum, mas aproveitar sua existência e sua repercussão na mídia para 

fazer ouvir um outro toque do sino, que viesse dos movimentos sociais de resistência e 

de intelectuais críticos que buscavam alternativas ao neoliberalismo e às novas 

modalidades de acumulação do capital. Cinco movimentos constituíram o corpo da 

iniciativa, cada um relativo a uma zona geográfica: o Movimento dos Sem Terra (MST) 

do Brasil, uma coordenação dos sindicatos operários da Coréia do Sul (PICIS), uma 

coordenação dos Movimentos Camponeses de Burkina Faso (Fenop), o Movimento das 

Mulheres de Quebec, e o Movimento dos Desempregados na França. 

Para Houtart, o Outro Davos contribui na percepção do  

 

[...] Fórum Social Mundial como uma etapa crucial de um grande 
movimento de convergência em que homens e mulheres – portadores, 
há vários anos, de experiências, de propostas e de lutas – agrupam-se 
para criar um espaço de trocas e de debates, visando ao 
amadurecimento e à concretização dessas alternativas (2002, p. 164). 

 

 

Após o protesto em Seattle, ocorreu um crescimento das manifestações que 

desafiavam as reuniões intergovernamentais respaldadas na agenda neoliberal, 

resultando na construção do Fórum Social Mundial (FSM). A organização desse evento, 

em sua primeira versão coube a oito entidades que formam hoje, o chamado Coletivo 

Responsável pelo Escritório do FSM no Brasil (Figura 16). Esse comitê apóia e dá 

suporte ao processo FSM, ao Conselho Internacional (CI) do FSM, do qual faz parte. 

Esclareça-se que os mandatos dos membros do Conselho Internacional e do Comitê do 

FSM não são definidos temporalmente. A composição dos representantes brasileiros 

neste Conselho ilustra o domínio das ONGs como mostra essa figura 16.  
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Figura 16 
Comitê Coletivo do Fórum Social Mundial - Brasil 
2008 
 
Fonte: http://www.forumsocialmunidal.org.br/main.php?id_menu=2.&cd_language=1 
Acesso em: 07/02/2008 
 

 

Os primeiros Encontros tiveram lugar em Porto Alegre e, já no II, em 2002, o 

Fórum reuniu mais de 50 mil delegados de mais de mil organizações116. O amplo e 

heterogêneo espectro de entidades presentes aos FSMs, indica que existe um esforço 

em reunir todos os tipos de movimentos – locais, regionais, nacionais e transnacionais – 

                                                           
116 Os três anos iniciais, o FSM ocorreu em Porto Alegre. No primeiro, (2001) eram 20 mil pessoas; no 
terceiro, já eram 100.000. Em 2004 o Fórum foi realizado fora de Porto Alegre. Teve lugar em Munbaí 
(Índia), voltando à Porto Alegre em 2005, com a participação de 155.000 pessoas. No ano seguinte 
registrou-se a experiência de um Fórum Policentríco: três cidades de países diferentes sediaram o Fórum 
– Bamako em Mali (África), Caracas – Venezuela (América) e Karachi – Paquistão (Ásia). Em 2007 
Nairóbi – Quênia (África) sediou mais uma versão do FSM e neste ano, em lugar do Fórum, foi realizada 
uma semana de mobilização e ação global marcada por um dia de visibilidade mundial em 26 de janeiro 
de 2008.O próximo terá lugar na cidade de Belém – Pará/Brasil entre 27 de janeiro e 1º de fevereiro de 
2009. 
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que tenham em comum a luta contra os males sociais agravados pela política 

neoliberal. Referindo-se ao I FSM, Houtart, 2002, p. 169) considera que  

 

por certo, os representantes dos movimentos organizados dos setores 
atingidos pelas conseqüências da ordem mundial formaram o coração 
do encontro: movimentos camponeses (Via Campesina, Confederação 
Camponesa), de trabalhadores (sindicatos dos cinco continentes) de 
mulheres (marchas mundiais das mulheres e outras), de indígenas, [...]  

 

 

Este autor chama atenção para o que foi observado pelos meios de comunicação 

que deram cobertura ao evento, referindo-se ao Fórum, como uma imensa Torre de 

Babel que traduz ao mesmo tempo, consenso e divisão. “foi utópico acreditar que essa 

concentração de pessoas e de organizações heterogêneas em vários campos – história 

e geografia, setorial, ideologia, objetivos e estratégias – ia, miraculosamente, traduzir-se 

por meio de discursos e propostas em completa harmonia” (ibid, p. 169). As opiniões 

que enfatizam a importância do FSM – ainda que reconheçam a existência de críticas 

por parte de alguns movimentos – podem ser ilustradas pelas colocações de Monal 

quando faz indicações sobre o que não é o evento: 

 

No és a través del Foro que se producirá el cambio ni cabe pensar que 
sería el motor de ese cambio, pero si constitye una fuerza important de 
la que, con sus caracteristicas propias, no sólo no hay que prescindir 
sino tampoco subestimar. El fóro no es un encuentro de 
organizaciónes y fuerzas con objetivos estratégicos comunes a largo 
plazo; tampoco es el lugar para acordar y concertar programas e 
proyectos políticos que demandam precisamente esa unidad 
estratégica. No és tampoco del Foro el instrumento para la toma del 
poder (MONAL, 2003, p. 124). 

 

O comentário de Monal prossegue situando a função, a importância e a 

heterogeneidade de pensamento e ideal dos participantes deste evento 

 

[...] él tine su función própria e seu alcance de movilizácion y debate 
dentro del marco más amplio y más rico de las formas de luchas más 
diversas. En el Foro convergen desde los revolucionários que buscan 
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las transfornaciones profundas de la sociedade con la superación del 
capitalismo hasta lo que sólo aspiran a dejar atrás al capitalismo 
salvaje y su globalización neoliberal (ibid, 2003, p. 124). 

 

Esclareça-se, contudo, que existem outras perspectivas de análise referentes às 

realidades dos FSMs. A partir do V FSM (2005), autores como José Saramago 

expressam a necessidade de inventar em Porto Alegre algo que não fosse uma ONG, 

que fosse mais que fórum de debates de idéias, onde as pessoas se encontram, 

aprendem e comunicam algo, ficam contentes... mas que seja um instrumento para a 

ação. Esse sentimento segundo Joaci de S. Cunha começou a ganhar espaço no V 

FSM.  

 

Pairava [...] um sentimento de não se deixar confundir por um mosaico 
de assembléias, oficinas e conferências que se diluem numa vaga 
concepção de que “tudo é tudo” de que o que vale é o espaço plural e 
ponto. [...] Era perceptível o inconformismo com a dispersão e a 
fragmentação reinantes nos movimentos sociais [...] (CUNHA, 2005, p. 
33). 

 

Tomando por base as fragilidades e contradições do evento, Eduardo A. Neto, 

faz a leitura e avaliação do Fórum, reconhecendo que não há uma correspondência 

entre o crescimento significativo do número de participantes e o compromisso com a 

luta concreta. Segundo Neto, são preocupantes as propostas difundidas 

sistematicamente dos fóruns, a exemplo da generalização da vocação à cidadania que 

em sua ideologia traz um “conteúdo reacionário” de igualar os cidadãos, proprietários 

dos meios de produção e os cidadãos proletários, da economia solidária que sugere um 

banco mundial ético e a defesa da Taxa Tobin117.  Para Eduardo Neto, “não é por acaso 

que o lema do fórum é: “um outro mundo é possível”. Não se qualifica qual é este “outro 

mundo” [...] Na verdade, o Fórum oficial é uma tentativa de domesticar dentro da ótica 

                                                           
117 James Tobin, Prêmio Nobel de Economia de 1981, fez uma proposta de uma taxa que incidiria sobre 
as transações cambiais especulativas. Os defensores dessa taxa opinam que ela reduziria a especulação 
financeira e ao mesmo tempo criaria um fundo de combate à pobreza. Entretanto a taxa seria cobrada 
apenas sobre uma parte do movimento de capitais, deixando de lado as transações com os títulos das 
dívidas públicas, assim como as ações das bolsas (Neto, 2003). 
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capitalista o ímpeto que vem das ruas, das mobilizações antiglobalizações” (2003, p. 

130). 

Paralelo ao Fórum oficial, desenvolvem-se debates e manifestações que se 

constituem em um outro fórum com a articulação de movimentos que debatem 

alternativas anticapitalistas. Assim,  

 

Este outro Fórum não estava previsto na idéia original dos 
organizadores, mas está-se impondo, ocupando espaços sem pedir 
licença. Deste outro evento participaram com peso organizações de 
grande importância no Brasil como o MST (articulado 
internacionalmente com a Via Campesina), correntes muito importantes 
da Igreja, partidos de esquerda [...] Não de pode falar, portanto, em um 
único Fórum, mas em dois diferentes, que ocorrem no mesmo 
momento, na mesma cidade. [...] Dois fóruns que têm laços 
comunicantes (existem muitos intelectuais e dirigentes sérios e 
anticapitalistas nos seminários do Fórum oficial) e inúmeras 
contradições e conflitos (NETO, 2003, p. 131). 

 

Desde 2002, a partir dos FSMs, seja no contexto oficial ou naquele considerado 

em paralelo, são organizados encontros ou fóruns regionais, temáticos, nacionais e 

microrregionais, em todas as partes do mundo, em preparação ao Fórum seguinte, com 

o mesmo traço da busca de alternativas à mundialização do capital, permeados de 

múltiplas visões e reflexões sobre o próprio perfil do evento. 

Nesse bojo, tem lugar os Fóruns Sociais Nordestinos que teve em 2005, entre os 

dias 24 e 27 de novembro sua primeira versão, em Recife/PE118. A idéia central foi 

recolocar e dar visibilidade à questão social da região na agenda política nacional, 

debatendo potencialidades e alternativas de projetos para um outro Nordeste, 

relacionado a um outro Brasil possível. Com a pretensão de constituir-se em um espaço 

de diálogo, animação e articulação dos movimentos sociais do Nordeste, o I FSN se 

propôs a livre troca de experiências e a articulação para ações coletivas de 

organizações e movimentos que se opõem aos fundamentalismos, ao neoliberalismo e 

ao domínio do mundo pelo capital e por qualquer forma de imperialismo, em 

                                                           
118 As referências para as informações sobre o I FSNE foram as publicações elaboradas pela 
Coordenação deste fórum.  
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consonância com a Carta de princípios do FSM, que enfatiza que o mesmo não se 

constitui em instância de poder a ser disputado pelos participantes. Como parte do 

processo de resistência global e construção de alternativas, buscou estimular as 

organizações e movimentos que dele participaram a situar suas ações em nível local, 

regional e nacional, em uma “inserção internacional na agenda coletiva e inovadora da 

sociedade civil planetária”. A Coordenação Colegiada, responsável pela organização do 

I FSNE foi integrada por 18 entidades, entre movimentos sociais, Ongs, associações e 

comitês de mobilização dos nove estados do Nordeste.  

O projeto de transposição das águas do São Francisco foi colocado como a 

última grande obra da indústria da seca e a primeira do hidronegócio. “A indústria da 

seca está para o hidronegócio assim como o latifúndio está para o agronegócio”. Nesse 

sentido, foi ressaltado que um dos principais objetivos do projeto é alimentar o 

Castanhão, que vai abastecer o porto de Persém, em Fortaleza/CE. Por isso, foi 

apontada como necessidade fundamental a politização desse tema para descortinar e 

desvelar os interesses que estão embutidos e por trás da sua implementação.  

O Fórum Social do Nordeste em sua segunda versão aconteceu em Salvador/BA 

de 02 a 05 de agosto de 2007, precedido de seminários preparatórios realizados nos 

vários estados da região. Em Sergipe, este seminário (20/07/07) tornou evidente a 

ausência dos movimentos sociais na construção do II FSNE. Foi facilmente perceptível 

que a presença e a condução do evento foi marcada pela quase exclusividade das 

Ongs e de técnicos das diversas secretarias de Estado119. 

Em algumas falas, ficou evidenciado que o fato de muitos militantes passarem a 

fazer parte da administração pública estadual e municipal tem comprometido a dinâmica 

e a participação de alguns movimentos sociais. “O companheiro que assume um cargo 

se desvincula do movimento; não é uma coisa simples porque não se constrói uma 

liderança de um dia para o outro. Existe um claro aliciamento de lideranças pelo 

governo estadual. Onde existe conflito, criam-se Conselhos” (F. R.). 

                                                           
119 Os comentários referentes ao Seminário preparatório de Sergipe e ao Fórum Social Nordestino – 
FSNE de 2007, tiveram por base a nossa participação nesses eventos. 
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Esse cenário se refletiu na pequena participação dos movimentos sociais no II 

FSNE, - “Um outro Nordeste é Possível” - , ao contrário do grande número de ONGs. O 

Fórum teve como idéia central, defender um outro modelo de desenvolvimento para o 

Nordeste, com foco central na revitalização e suspensão definitiva do processo de 

transposição das águas do Rio São Francisco. A programação do evento120 contou com 

mais de 100 oficinas e seminários, quatro Conferências, uma feira de economia 

solidária, manifestações culturais, além do Fórum Social Nordestino das Crianças e 

Adolescentes e do lançamento do Fórum Social Mundial 2008. 

Entre os Seminários, dois envolveram a temática da transposição: Transposição 

não é a solução: porque somos contra a transposição e a transposição das águas do 

Rio São Francisco, ambos com a presença e coordenação do Movimento dos Atingidos 

por Barragem – MAB, da Comissão Pastoral da Terra – CPT, e da Articulação do Semi-

Árido – ASA. Ali se reafirmou que os interesses que perpassam o projeto estão 

vinculados ao fortalecimento do agronegócio, com a ampliação dos cultivos que se 

destinarão ao uso do biocombustível, carcinucultura, casados com os grandes bancos 

internacionais, sobretudo, alemães e japoneses.  

O Estado aparece como o primeiro e principal indutor de conflito. Como 

historicamente vem ocorrendo, se repetem as concessões de licenças para a efetivação 

de grandes empreendimentos que causam impactos em todas as dimensões. 

Acentuam-se a violação de direitos, conflito no uso da água, vindo à tona a 

manipulação política do conceito de escassez, tendo em vista que o discurso que tem 

justificado a execução da obra tem por base a resolução da falta de água no semi-árido 

nordestino. 

Desse modo, a transposição se constitui na principal obra do PAC que 

concentrará o maior volume de investimento público em um único projeto, ratificando e 

fortalecendo um modelo de desenvolvimento que já se mostrou devastador em todos os 

sentidos. Um dos militantes, membro da direção nacional do MAB – José Josivaldo – 

enfatiza a exigência de uma maior organização e mobilização dos Movimentos Sociais 

para “enfrentar o avanço do capital que tem, cada vez mais, a estrutura e o suporte 

                                                           
120 A programação detalhado do II FSNE está disponível em www.fórumsocialnordestino.org.br. 
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colocados à sua disposição pelo Estado”. São colocados em relevo, como marco do 

processo de resistência e expressão da luta de classe, a ocupação, em 26/06/2007, da 

área de aproximação do Canal norte do projeto de transposição por cerca de 1500 

pessoas dos mais diversos movimentos e a repressão efetuada pelas tropas do exército 

e da policia militar, “no sentido de promover intimidação física e psicológica além de 

provocar o desmonte do acampamento, devidamente apoiado pela manipulação das 

informações veiculadas na maior parte da mídia”.  

O outro marco apontado por Josivaldo, foi o posicionamento de D. Luiz Cáppio, 

quer trouxe para o país, por um lado o debate sobre a transposição e, por outro, a 

duplicidade de opinião de membros da hierarquia da Igreja Católica no Nordeste a 

respeito da obra121.  

A partir da ocupação, ocorreu a integração da Via Campesina à luta contra a 

transposição, contribuindo significativamente para o aprendizado e lições da 

convivência em um único acampamento de vários movimentos que têm diferentes 

metodologias – índios, quilombolas, sem terra, atingidos por barragem – , mas que têm 

em comum a clareza de que a questão da transposição é também a expressão da luta 

e da disputa políticas e, em torno dela, se unem as oligarquias do Nordeste, nacional e 

internacional. Nesse bojo, são concedidas migalhas aos trabalhadores, através das 

políticas compensatórias, na tentativa de amenizar as tensões e enfraquecer e 

neutralizar a dinâmica dos movimentos sociais. Além disso, no decorrer dos seminários, 

foi ressaltado que “algumas mudanças têm sido incorporadas ao projeto original da 

transposição, no sentido de convencer os movimentos sociais a passarem para a 

defesa do projeto”. 

Para fazer frente às investidas do Estado e do capital, são indicados dois pontos 

básicos: a ampliação do debate nos diversos níveis – local, regional, nacional e 

internacional no interior dos movimentos e buscar fortalecer a Via Campesina, inclusive 

nos estados. 

 

                                                           
121 Na Paraíba, a Igreja organizou um Fórum pró-transposição com a participação de representantes do 
governo federal e pesquisadores que defendem e justificam o projeto, no mesmo período em que se deu 
a ocupação em 26/06/2007, com o objetivo de impedir o início da Obra. 
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6. 2. 2 - Via Campesina – Movimento dos movimentos camponeses: na formação e 

composição da luta 

 

Considerada como a mais importante organização internacional de camponeses, 

a Via Campesina teve sua origem em abril de 1992, durante o Congresso da União de 

Agricultores e Pecuaristas (UNAG) em Manágua/Nicarágua, tendo como principal 

propugna, o resgate do termo camponês, como articulador da diversidade de categorias 

existentes no meio rural (Medeiros, 2003). Naquela ocasião, foi oportunizado o encontro 

de dirigentes de representações camponesas da Europa e de parte da América, que 

viram na criação de uma entidade internacional, a possibilidade de defender os 

interesses da classe dos camponeses, reconhecendo que esta, continua representando 

a maior parte da população mundial, historicamente alijada dos benefícios propiciados 

pelo trabalho e pela tecnologia, e das negociações políticas nacionais e internacionais. 

A partir de 1993, ano em que foi realizada a I Conferência da Via Campesina 

(Bélgica), foram definidas as primeiras linhas de ação da nova entidade e sua estrutura 

de funcionamento122, bem como a reafirmação de seu objetivo de coordenar as várias 

organizações camponesas que congregam comunidades rurais e indígenas, 

representativas de pequenos e médios trabalhadores da Ásia, África, América e 

Europa. Essa entidade constitui-se em um movimento autônomo e pluralista, que 

procura respeitar a autonomia das organizações que a compõem em nível nacional e 

regional, cuidando, estrategicamente, da construção de alianças com outras forças 

sociais, econômicas e políticas em escala mundial, desde que venham fortalecer suas 

ações.  

Em abril de 1996, já organizada espacialmente em oito regiões do mundo, tem 

lugar, no Mèxico -  Tlaxcala, a II Conferência Internacional com a representação de 37 

países e quase 70 organizações regionais e nacionais, ocasião em que é declarado o 

                                                           
122 A Conferência, máxima instância de decisão na estrutura organizacional da Via Campesina, se reúne 
a cada três anos. Além desta, a estrutura conta com a as Regionais que articulam as ações em cada 
região do mundo e com a Comissão Internacional – composição paritária entre homens e mulheres – 
encarregada de coordenar as regionais. 
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dia 17 de abril como o dia Internacional da Luta Camponesa, em memória aos atingidos 

no massacre de Eldorado dos Carajás – Pará/Brasil. 

Durante a realização do I Encontro Internacional de Camponeses e Camponesas Sem 

Terra (julho/2000), ficaram definidos os princípios básicos123 deste movimento com o 

lema Globalizar as lutas e as esperanças (Informativo FIAN – Food First Infornation and 

Action Network). As iniciativas da Via Campesina – presentes em 56 países -  

circunscrevem-se às ações e denúncias contra os efeitos da globalização e das 

políticas neoliberais no campo, que tem agravado o empobrecimento e provocado a 

destruição das culturas locais, do meio ambiente, e o desenraizamento dos 

trabalhadores do campo. Ademais, as ações são desenvolvidas a partir de eixos e 

prioridades que envolvem uma gama de políticas que dão contorno e vida ao 

movimento (Quadro 2).  

 

 

 

 

 
                                                           
123 Os princípios e compromissos da Via Campesina estão concentrados em 12 pontos: 1 – Todas as 
famílias que querem viver, morar e trabalhar na terra, têm direito de amar e preservar a terra e os seres 
da natureza em benefícios de todos. 2 – Produzir prioritariamente alimentos para eliminar a fome da 
humanidade e melhorar as condições de vida e alimentação. 3 – Preservar os bosques existentes e 
reflorestar as áreas degradadas. 4 – Proteger as águas, suas fontes, rios, açudes e lagos. Lutar contra a 
privatização e comercialização das águas. 5 – Evitar a monocultura depredadora e o uso de venenos e 
agrotóxicos. Tratar adequadamente nossos lixos e combater qualquer prática de contaminação e 
agressão ao meio ambiente. 6 – Lutar contra o latifúndio e repudiar as políticas implementadas pelo 
Banco Mundial e empresas multinacionais, com relação à Reforma Agrária; repudiar as empresas que 
monopolizam as tecnologias, as agroindústrias que nos exploram, e os organismos internacionais (FMI, 
OMC, G-7), que só se articulam em função dos interesses do capital; 7 – Aperfeiçoar sempre nosso 
conhecimento sobre a natureza e a agricultura, e transmitir aos jovens, motivando-os a continuar no meio 
rural. 8 – Praticar a solidariedade e indignar-se contra qualquer injustiça, agressão e exploração praticada 
contra qualquer pessoa, comunidade e natureza, em qualquer parte do mundo. 9 – Lutar e defender a 
igualdade entre os homens e mulheres. Combater todo tipo de discriminação racial e sexual. Criar 
oportunidades efetivas para que ninguém seja discriminado e excluído por questões de gênero e raça. 10 
– Embelezar nossas comunidades, criando e plantando árvores, flores, ervas medicinais e hortaliças. 11 
– Jamais vender a terra conquistada. A terra é um bem supremo e deve garantir a sobrevivência das 
futuras gerações. 12 – Pronunciar-se pelo não pagamento da dívida externa, para que esses recursos 
sejam destinados a cobrir as dívidas que os camponeses, especialmente os do setor social, têm com 
bancos (Via Campesina – Cartilha 12, p. 4,5). 
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Eixos de Ação Prioridades 

Gremiais e políticos Articulação e fortalecimento das 
organizações afiliadas 

 

Econômico e comunicação 

Incidir nos centros de poder e decisão 
dos governos e organismos multilaterais 
para reorientar as políticas econômicas e 
agrícolas que afetam pequenos e médios 
produtores  

 

Gênero 

Fortalecimento da participação das 
mulheres nos aspectos sociais, 
econômicos, políticos e culturais 

 

Capacitação e tecnologia 

Formulação de propostas sobre reforma 
agrária, soberania alimentar, produção, 
comercialização, pesquisa, recursos 
genéticos, biodiversidade, meio ambiente 
e gênero. 

Quadro 2 
Via Campesina 
 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Via_Campesina. Acesso em 05/01/2007. (organização própria). 

 

Entre estas, têm se destacado a Luta pela Reforma Agrária e a Defesa da Soberania 

Alimentar . 

A Campanha Global pela Reforma Agrária tem sido marcada pela crítica contundente 

às políticas de combate à pobreza, incrementadas pelos financiamentos dispensados 

pelo Banco Mundial aos países periféricos e pelo combate à “reforma agrária de 

mercado”.  Em contrapartida a essa invenção que torna a terra acessível para quem 

possa comprar e/ou ficar endividado, a Via Campesina propõe uma nova reforma 

agrária que não se limite à questão da terra, mas possibilite a prática de uma agricultura 

que garanta aos camponeses o controle da terra, as sementes e a água, resultando na 

produção de alimentos saudáveis, livres de manipulação genética e com possibilidades 

de garantir dignidade e fortalecimento das comunidades rurais (Informativo FIAN, 2000). 
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No Brasil, a Via Campesina é formada pelo Movimento dos Atingidos por 

Barragens (MAB), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento das 

Mulheres Camponesas (MMC), e pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST). A articulação desta entidade com o Fórum Nacional pela Reforma Agrária e 

Justiça no Campo, tem sido fundamental na condução do debate travado em torno da 

concentração da terra e dos rumos da política de reforma agrária. Este Fórum foi 

instalado em 1995 como um espaço de debate sobre a necessidade de efetivação da 

Reforma Agrária. Várias entidades de representação integram o Fórum, entre elas, a 

CPT, CONTAG, MST, CNBB, ABRA etc. Em 2001 o Fórum Nacional pela Reforma 

Agrária viveu o desacordo estabelecido pelo posicionamento favorável da CONTAG em 

relação ao Crédito Fundiário, legitimando um projeto que vinha recebendo críticas de 

boa parte das entidades que compõem o Fórum, tendo em vista que este crédito nada 

mais é do que parte constitutiva das políticas de alívio à pobreza rural do Banco 

Mundial. 

O Fórum engajou-se em campanhas e articulações que, em relação à questão 

do Banco da Terra foi essencial no sentido de chamar à atenção de segmentos da 

sociedade para o programa e, inclusive, produzir rearranjos nas negociações entre 

entidades de representação/governo/Banco Mundial. Dessa articulação, promoveram-

se intercâmbios internacionais para debate e reação à proposta, envolvendo a Via 

Campesina e a FIAN (MEDEIROS, 2003).  

Parte de suas prioridades, a Reforma Agrária é vista por essa entidade como 

instrumento indispensável para eliminar a crescente exploração sofrida por milhares de 

camponeses que vivem em países que não efetivaram essa política. 

 

O acesso à terra por parte dos camponeses deve ser entendido como 
uma forma de garantia de valorização de sua cultura, da autonomia 
das comunidades e de uma nova visão de preservação dos recursos 
naturais, para a humanidade e para as gerações futuras. A terra é um 
bem da natureza que deve estar a serviço do bem estar de todos. A 
terra não é e não pode ser apenas uma mercadoria (Via Campesina. 
Cartilha 12, p 3, 4). 
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Ao lado da Reforma Agrária, a soberania alimentar considerada como “o direito 

dos povos de decidir sobre sua própria política agrícola e alimentar”, aparece como uma 

das principais políticas da Via Campesina, tendo em vista que a soberania alimentar 

prioriza as economias e os mercados internos, o que implica no fortalecimento dos 

camponeses, da agricultura familiar e no aumento da produção de alimentos. Nesse 

sentido o movimento rechaça as políticas agrícolas definidas e impostas pelas 

instituições multilaterais. É papel das forças políticas e dos governos decidir sobre as 

políticas nacionais, sejam agrícolas ou de qualquer outro teor, e não dos agentes do 

mercado (Via Campesina. Cartilha 12). 

Um dos manifestos da Via Campesina Internacional (14/02/08)124, chama a 

atenção para a crise global com o aumento dos preços dos alimentos básicos, como o 

milho, o trigo e o arroz. Não se trata de crise de produção, mas de destinação a esta 

produção. Diz o manifesto: “as estatísticas mostram que a produção de grãos nunca foi 

tão alta como em 2007, os preços estão aumentando porque parte da produção está 

sendo desviado para os agrocombustíveis”.   

No Brasil, o presidente da Comissão de Assuntos Fundiários da Confederação 

da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) – Leôncio de Souza B. Filho125 – 

representante dos grandes produtores, defende e exalta o agronegócio, afirmando que 

“a safra 2007-2008, deve alcançar 142 milhões de toneladas de grãos, 10 milhões 

acima do ano anterior” (06/08/2008). 

Entretanto, autores como Conceição (2007) e Fernandes (2008) enfatizam que 

esse modelo se reveste de profundas contradições que implicam em mudanças no 

processo produtivo. Aparentemente  

 

O agronegócio [...] surge como nova perspectiva para a solução do 
país [...]. Os meios de comunicação saúdam o agronegócio como a 
resposta modernizante responsável pelas divisas internacionais, 
participação significativa do PIB, garantindo o crescimento da 
economia, da produção de alimentos, o fim da pobreza. [...] Entretanto, 
[...] o modelo do agronegócio predatório e excludente tem a mesma 

                                                           
124 Esse manifesto encontra-se disponível http://www.social.org.br/manifesto 014htm. Rede Social de 
Justiça e Direitos Humanos. (p. 1 - 4). Acesso 20/02/2008. 
125 Entrevista concedida a Revista a Carta Capital de 06 de agosto de 2008, p.34.  
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estrutura produtiva do modelo agroexportador do período colonial, 
diferenciando-se no tipo de relação de trabalho que não mais se 
identifica como “escravista”, mas assalariado. [...]. Além de que o uso 
de tecnologia empregada significa a expulsão do trabalhador, 
desemprego o que significa força de trabalho excedente, e sem 
garantias de trabalho, portanto, exploração intensiva das horas de 
trabalho (CONCEIÇÃO, 2007, p. 01). 

 

O avanço do agronegócio no Brasil e em vários países do mundo, evidencia a 

opção dos governos por este modelo, atualmente, associado ao biocombustível. 

Fernandes126 (2008) ressalta que a atual mudança no processo produtivo é a raiz dos 

novos problemas no campo, tendo em vista que a demanda pela agroenergia causa 

problemas, porque passa a competir pela terra ocupada pela produção de alimentos. 

Acrescenta-se ainda, que a produção de alguns tipos de grãos e do etanol está 

cada vez mais sob o controle das transnacionais que monopolizam os mercados, 

ocupam e substituem de forma acelerada áreas consideráveis, antes destinadas ou que 

poderiam vir a destinar-se aos cultivos alimentares. Segundo dados do IBGE - 2008, 

(preliminares), nos últimos dezesseis anos ocorreu uma redução nas áreas de plantio 

do feijão – de 5,3 milhões para 4 milhões de hectares, e do arroz – de 4,1 milhões para 

2,9 milhões de hectares. Enquanto isso se registra uma ampliação considerável de área 

ocupada pela soja – de 11,5 milhões para 20,6 milhões de hectares e a de cana-de-

açúcar – 4,3 milhões para 6,5 milhões de hectares. 

Retornando aos termos do manifesto de fevereiro/08, da Via Campesina (2008, 

p. 01). 

 

Os agrocombustíveis [...] são apresentados como uma resposta ao 
mesmo tempo para o pico da produção de petróleo e também para o 
aquecimento global. Entretanto, muitos cientistas e instituições 
reconhecem hoje que os seus benefícios energéticos serão muito 
limitados e que os seus impactos ambientais e energéticos serão 
extremamente negativos. O mundo dos negócios, por sua vez, entrou 
na corrida para esse novo mercado que está competindo diretamente 
com as necessidades alimentares das pessoas. 

                                                           
126 Entrevista concedida a Revista Carta Capital de 06 de agosto de 2008, p.35.  
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Em outra direção, a Via Campesina aponta e reafirma que, para assegurar a 

sobrevivência dos povos, o emprego, a saúde e o ambiente, a produção de alimentos 

não pode estar submetida ao controle das grandes empresas do agronegócio, ou das 

redes de supermercados, sob pena de uma maior dependência das flutuações do 

mercado mundial e por extensão, de um agravamento da crise de alimentos. A busca 

da soberania alimentar, nos termos estabelecidos pelos movimentos sociais 

coordenados pela Via Campesina, pressupõe a manutenção de um sistema de 

produção diversificado – biodiversidade, respeito à capacidade produtiva das terras, 

preservação dos recursos naturais - , a proteção do mercado interno, a eliminação de 

todos os subsídios diretos e indiretos às exportações e, subretudo, um processo de 

reforma agrária sustentado por mudanças que fortaleça a agricultura camponesa (Via 

Campesina. Cartilha 12). 

Há mais de dez anos, vem sendo construída pelo conjunto de organizações que 

fazem este movimento internacional, uma proposta alternativa para os sistemas de 

produção de alimentos, entendida como soberania, totalmente ignorada pelos governos 

e organismos internacionais. Peter Rosset considera o momento atual, no qual vem se 

configurando uma crise com a grande elevação nos preços dos alimentos, como 

propício para o reconhecimento da urgência de se promover mudanças em escala 

nacional e internacional que contemplem as propostas dos movimentos campesinos. 

“Son los sectores campesinos y de agricultura familiar los que alimentan a los pueblos 

del mundo; los grandes productores tienen vocación de exportar” (ROSSET, 2008, p. 

01).  

Em seu artigo La hora de la Via Campesina, este autor identifica e analisa as 

causas de longo e de curto prazo, responsáveis pela elevação dos preços dos 

alimentos a um patamar preocupante 

 

[...] de largo plazo se destacan los efectos de tres décadas de políticas 
neoliberales y de comercio libre sobre los sistemas alimentares. [...] 
Otras causas de largo plazo, pero en menor escala, son los câmbios 
em los patrones de consumo en algunos países [...] Entre las causas 
de corto plazo, la más importante es la entrada repentina del capital 
financiero especulativo, los llamados fondos de riesgo o hedehe funds, 

                                              273



 
 

  

en las bolsas de los contratos a futuro de los cereales y otros 
alimentos, los llamados commodities. Con el colapso de la burbuja 
artificial del ,mercado inmobiliario de Estados Unidos, su ya 
desesperada búsqueda de nuevas oportunidades de inversión lo hizo 
descubir estas bolsas de alimentos. Es atraído por la volatilidad de 
cualquer mercado, ya que toma sus ganacias tanto en las subidas 
como en las bajadas, apostando com si fuera un casino. Apostando 
pues, con la comida de la gente. Estos fundos hasta ahora han 
inyectado unos 70 mil millones de dólares extras a los precios de los 
commodities, inflando una burbuja que coloca los alimentos fuera del 
alcance de los pobres. Y cuando la burbuja entra en su inevitabele 
colapso, va a quebrar a millones de agricultores del mundo entero 
(ROSSET, 2008, p. 01, 02). 

 

Essa realidade, aliada aos investimentos massivos nos agrocombustíveis, tem 

levado os movimentos sociais inseridos na questão agrária, a se empenharem na 

articulação de mobilização na luta pela Reforma agrária, com outras frentes, tais como, 

a luta contra os transgênicos e pela soberania alimentar. Sem perder o foco da reforma 

agrária, o MST, principal movimento social do país, em conjunto com a Via Campesina, 

incorporou às suas práticas de luta, nos últimos três anos e às suas estratégias de 

enfrentamento, as ocupações de multinacionais envolvidas com o agronegócio, a 

exemplos das que ocorreram entre o final de 2007 e nos primeiros meses de 2008: 

ocupação a uma estação de pesquisa da Syngenta (multinacional que produz sementes 

transgênicas), a uma unidade da Monsanto (transnacional que também produz 

transgênicos) e a ocupação de uma fazenda da Aracruz, produtora de celulose. 

É importante situar a estratégia das ocupações às multinacionais e 

transnacionais ao seu marco em 2006, no dia Internacional da Mulher – 08 de março – 

quando aproximadamente duas mil mulheres, integrantes da Via Campesina, ocuparam 

uma área pertencente à Aracruz Celulose, em Porto Alegre, onde promoveram a 

destruição de mudas de eucalipto transgênicas e as pesquisas que se realizavam na 

busca da aceleração desse plantio, como está ilustrado pelas figuras 17 e 18 
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Figuras 17 e 18 
Protesto das Mulheres da Via Campesina contra o agr onegócio 
Porto Alegre/RS - 2006 
 
Fonte: <http://www.adur-rj.org.br/5com/pop-up/terror_contra_saber.htm> Acesso em 10 fev. 
2007. 

 

  O objetivo dessa ação foi denunciar e chamar a atenção para a luta que vinha e 

vem sendo travada por camponeses, tribos indígenas, quilombolas, pescadores e 

ambientalistas contra aquela empresa, acusada de desenvolver atividades em terras já 

ocupadas por populações nativas. No artigo “Estado penal e criminalização do MST ou 

de como o Judiciário e mídia fabricam as novas bruxas de salem – uma análise sobre a 

ação das mulheres da Via Campesina nas terras da Aracruz” -, Fernanda M. da C. 

Vieira (2006), observa a prontidão da mídia como se fosse porta-voz da Aracruz, em 

condenar a ação como vandalismo e exercício de baderna, exigindo condenação das 

mulheres. “Afinal, os prejuízos econômicos foram enormes, muito embora os prejuízos 

humanos produzidos pela Aracruz sejam de dimensão maior e ignorados pela imprensa 

e por grande parcela da sociedade” (VIEIRA, 2006, p. 74). 

Em sua análise, a autora reconhece a estreita relação que se estabelece entre o 

ideário neoliberal e o papel que o Judiciário desempenha, “[...] sob a égide do Estado 

Penal, na sustentação da hegemonia conservadora, que aponta para um 

recrudescimento dos discursos da lei e da ordem como forma de contensão das 
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massas empobrecidas” (VIEIRA, 2006, p. 75). Esse quadro, aponta para o agravamento 

das contradições, tanto entre países do norte e do sul, ricos e pobres, quanto no interior 

das nações.   

O acirramento da luta de classes no Brasil, tem produzido como resposta da elite 

político-econômica discursos sobre o aumento da violência e a justificativa dessa elite, 

em promover o endurecimento das políticas de segurança. A autora enfatiza que, para 

os excluídos não há Estado Democrático de Direito e sim políticas de Lei e Ordem. 

Esse momento, no qual o governo brasileiro opta pelo agronegócio, vai coincidir 

com uma das piores ofensivas sofridas pelo MST em sua história, como uma espécie 

de coroamento das ofensivas e contra-ofensivas judiciais127.  Promotores do Ministério 

Público Federal do Rio Grande do Sul, formalizam denúncia, criminalizando integrantes 

do MST, acusados de integrarem agrupamentos que tinham por objetivo a mudança do 

“Estado de Direito”, a ordem vigente no Brasil, praticarem crimes por inconformismo 

político, delitos capitulados na Lei de Segurança Nacional da finada Ditadura Militar, 

afirmando ainda que os acampamentos do Movimento constituem Estado paralelo e 

que os atos contra a segurança nacional estaria sendo apoiados por organizações 

estrangeiras como a Via Campesina, as FARCs – Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia, além de estrangeiros que seriam responsáveis pelo treinamento militar. No 

relatório final sugere-se a dissolução do MST, a declaração de sua ilegalidade e a 

intervenção nas escolas do Movimento. 

É importante considerar que essas investidas ocorrem após as conclusões do 

inquérito da Policia Federal que investigou o MST no decorrer de 2007, tendo 

reconhecido a inexistência de qualquer vínculo deste Movimento com as FARCs, 

presença de estrangeiros realizando treinamento de guerrilha nos acampamentos, e, 

muito menos, a prática de crime contra a segurança nacional. 

Várias associações e grupos de representantes de segmentos profissionais e 

movimentos ligados aos direitos humanos, têm emitido moções de repúdio e cartas-
                                                           
127 Paralela às ações do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Justiça Federal de Marabá/PA, 
condenou três líderes do MST a pagarem 5,2 milhões de reais à mineradora Vale do Rio Doce – decisão 
inédita – pelo descumprimento à ordem judicial que proibia a interdição da Rodovia Carajás. Esse fato 
abre um sério precedente que implica na própria estratégia de enfrentamento às multinacionais, adotada 
oficialmente no V Congresso Nacional do MST em julho de 2007. 
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denúncia contra a criminalização do MST, apontando a constituição de estados de 

exceção em determinados territórios gaúchos, nos quais cidadãos ficam impedidos de 

exercer seus direitos civis e políticos de organização e manifestação, legítimos e 

constitucionalmente garantidos128.  Existe uma constatação da gravidade da qual se 

reveste ações deste tipo, como expressa Ricardo Barbosa, coordenador de formação 

do MST. “Esse tipo de ação assusta porque é o próprio Ministério Público, que tem uma 

função constitucional, diferente daquela que está exercendo neste caso. Ao invés de 

uma defesa intransigente e radical da democracia, a gente vê as forças de reação 

tentando criar um estado de exceção dentro do Estado Democrático”. 

Todo esse processo de visível atentado ao direito de livre organização, ocorreu 

quase simultaneamente à realização da Conferência Internacional sobre os Direitos das 

Camponesas e Camponeses da Via Campesina, provenientes de vinte e cinco países. 

Essa Conferência ocorreu em Jakarta/Indonésia, entre os dias 20 e 24 de junho de 

2008, com vistas a alcançar uma Convenção no interior das Nações Unidas específica 

sobre os direitos dessa classe. Em sua declaração final, o texto enfatiza que  

 

a opressão violenta constitui uma experiência cotidiana para o 
campesinato. Somos vítimas de detenções e tortura, nos vemos 
fustigados e intimidados e também somos vítimas de assassinatos. 
Milhares de camponesas e camponeses estão sendo criminalizados 
por causa da luta que levam pela defesa de seus direitos 
(http://www.adital.com.br/site/notícia.asplang=PT&cod=33735). 

   

O documento deixa clara a necessidade de fortalecer as estratégias para que a 

mobilização não arrefeça, tendo como referência a longa história de lutas camponesas 

 

 

                                                           
128 Ver carta do Movimento Nacional de Direitos Humanos ao Secretário Especial dos Direitos Humanos 
da Presidência da República, solicitando que o Governo Federal colabore para fazer valer a Garantia do 
Estado Democrático de Direito e para fazer cessar sua utilização como recurso para patrocinar a 
criminalização do MST e de outros movimentos sociais. Pertinente também é a Moção de repúdio, 
dirigida à governadora do Rio Grande do Sul pela Diretoria da Associação dos Geógrafos Brasileiro/AGB 
sessão Aracaju/SE, na qual fica evidenciada o quanto a decisão do MPF daquele estado desrespeita 
artigos da Constituição Federal e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. 
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vemos como tem aumentado o desalojamento violento de nossas 
terras e como fomos alienados de nossas fontes de subsistência. Os 
mega projetos de desenvolvimento como as grandes plantações para 
os agrocombustíveis, as grandes represas, os projetos de infra-
estrutura, a expansão industrial, a indústria extrativa e o turismo 
deslocaram de maneira forçada nossas comunidades e destruíram 
nossas vidas. Muitos conflitos estão ocorrendo nas áreas rurais. A 
expulsão das terras e a destruição dos cultivos estão sendo utilizados, 
frequentemente como arma contra a população civil rural 
(http://www.adital.com.br/site/notícia.asplang=PT&cod=33735). 

 

É mister considerar que a Via Campesina ratifica, à luz das ameaças impostas 

pelo ataque neoliberal capitalista sobre os sistemas alimentares locais e sobre o 

campesinato em geral, a estratégia de globalizar a luta e a esperança. Para isso, 

propõe intensificar ações simultâneas nas diversas escalas – nacional, regional e 

internacional – e construir alianças com outras organizações de trabalhadores rurais, 

povos indígenas, comunidades pesqueiras, intelectuais, defensores de direitos 

humanos, movimentos urbanos e grupos religiosos.  

Destarte, essa realidade deixa patente que o território, enquanto produto das 

relações sociais estabelecidas em uma sociedade de classes, só pode ser devidamente 

apreendido, levando-se em conta as raízes dos conflitos e das contradições que se 

materializam nas políticas de desenvolvimento e dão as diferentes configurações aos 

territórios. 
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7 – REFLEXÕES FINAIS – NAS TEIAS DA DINÂMICA DA VID A/LUTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utopia, 
Hoje certamente 

Mas, quem vive verá! 
Afinal, 

É necessário dar a si mesmo 
E aos outros 

uma  perspectiva 
que mereça que se 

lute 
por ela 

 
 

(François Chesnais, 2000) 
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7 - REFLEXÕES FINAIS – NAS TEIAS DA DINÂMICA DA VIDA /LUTA  
 
7.1 - Novos (?) tempos – a arquitetura da conciliaç ão e do consenso  

  

O momento atual vivido pelos movimentos sociais campesinos territorializados no 

estado de Sergipe, se inscreve na proposta do Governo eleito para a Gestão 2007-

2010: Marcelo Déda Chagas129 (PT), que se coloca como um “Governo das Mudanças”. 

O discurso elaborado em torno da política de planejamento130 em bases territoriais e da 

construção de espaços de participação foi construído nos primeiros meses de 

instalação da sua administração.  

A proposta para a construção desse planejamento se deu em fevereiro de 2007 

no Seminário Planejamento Territorial de Sergipe, no qual foram apresentadas 

experiências de instituições nacionais que atuam na política de desenvolvimento 

territorial e de instituições estrangeiras que desenvolvem projetos de arranjos territoriais 

(França) e de pactos territoriais (Itália). Neste contexto, a experiência desenvolvida no 

Território do Alto Sertão Sergipano (TASS) foi apontada como exemplo de êxito da 

política de desenvolvimento territorial sem que, no entanto, houvesse tido alusão e 

consideração ao processo histórico de lutas e conflitos registrados há várias décadas e 

em curso no referido território. É importante registrar que a territorialização nesse 

contexto, é entendida pela SEPLAN/SE como o agrupamento das unidades municipais 

de Sergipe em oito “territórios”. (Figura 19) 

  

 
                                                           
129 A eleição de Marcelo Deda Chagas contou com o apoio dos Movimentos Sociais, de boa parte dos 
Sindicatos Rurais e Urbanos e de Partidos de “Centro-Esquerda”., que tiveram participação no Governo 
anterior  de João Alves Filho do Partido dos Democratas (DEM). 
130 A mobilização feita pela Secretaria de Planejamento de Sergipe – SEPLAN – junto às diversas 
Secretarias e às Entidades representantes da sociedade, não correspondeu ainda à sua implementação. 
Segundo informações de G. Nobre, que participou na condição de articulador do TASS, as ações 
propostas naquele período ainda não saíram do papel (agosto/2008). Sobre a proposta do planejamento 
territorial de Sergipe, ver relatório da SEPLAN/outubro de 2007, onde estão registrados os números 
relativos à participação nas Conferências Municipais, Territoriais e Estadual e, as demandas que foram 
estabelecidas pelos “delegados” em cada instância.  
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Segundo Relatório da SEPLAN, há uma ampla negociação e pactuação com os 

atores dos territórios. Considera-se o fato de que  

 

Sergipe já vinha sendo palco para atuação de diversas instituições e 
modelos de territorialização, dentre os quais destacamos o trabalho da 
SDT/MDA, já bastante avançado, especialmente no Alto Sertão 
Sergipano onde há mais de três anos a comunidade e os governos 
locais já praticavam o conceito de território para o desenvolvimento 
local, foi necessário e importante a negociação e ampla 
discussão com os diversos atores envolvidos [...] (SEPLAN-SE, 
2007, p. 16).  

 
Por isso, a proposição de mais um planejamento vai ser percebida com certa 

desconfiança pelo senhor J. L., sindicalista de Nossa Senhora da Glória 

 

Para nós do Alto Sertão essas coisas não são tão novas como tão 
falando. É muita reunião, discurso, explicação, desenho... Não sei ... 
Não espero muita coisa. É muito empata tempo pra tão pouca coisa 
(Entrevista com o senhor J. L. (Aracaju 06/02/2007). 

 

Nessa mesma direção, dona M. D., militante do MST de Canindé de São 

Francisco, ressaltou a dificuldade para entender “tanta proposta que fala de 

desenvolver o território”. 

 

É o MDA, agora é o governo, tudo muito parecido, o que não se vê é 
colocar o dedo na ferida. Essas coisas, nessas reuniões, não são 
faladas; acho que é tudo paliativo (Entrevista com dona M. D. Aracaju, 
06/02/2007). 

 

Esses entrevistados deixaram clara a compreensão de que a condição de 

participar ou não participar da construção dessas propostas de desenvolvimento não 

implica na efetivação de mudanças no quadro de precariedade em que se encontram 

milhares de famílias acampadas a espera da desapropriação de terras, ou em 

assentamentos onde convivem cotidianamente com as dificuldades inerentes a falta de 

escolas, de assistência médica e de condições adequadas de trabalho. Essa realidade 
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bloqueia o exercício da “participação cidadã” amplamente proclamada pelas instituições 

promotoras de eventos, que necessitam de legitimação da sociedade através do 

chamamento à participação. Como colocado por Milton Santos (1987, p. 07) em O 

Espaço do Cidadão, “não basta à cidadania ser um estado de espírito ou uma 

declaração de intenções” quando se vive ameaçado por um cotidiano implacável. 

Torna-se mais evidente a tendência que aponta para a perspectiva da neutralização 

dos conflitos e desconsideração das contradições como estratégia de pactuação 

mediada pelo Estado.  

É na busca dessa pactuação sem conflitos que se inscreveu também o Primeiro 

Encontro Estadual Polícia e Movimentos Sociais, realizado em agosto de 2007 no 

Campus de São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe. A iniciativa do evento, 

segundo o Cel. Luiz Fernando, partiu da Polícia Militar/SE.  Ele apresentou alguns 

argumentos para justificar a iniciativa.  

 

Assim que soube da idéia, o governador deu todo o apoio. A relação 
entre a polícia e os movimentos sociais é muito difícil, porque cada lado 
tem suas razões. Com a chegada de um governo que pretende ser de 
mudanças, é nosso dever abrir um diálogo para derrubar essa barreira 
existente entre nós. A nossa expectativa é a melhor possível. 
Acreditamos em uma parceria. O programa foi montado com sugestão 
de todos, até a escolha dos nomes para as palestras. Corremos até o 
risco de receber críticas de intelectuais que estudam movimentos sociais 
e que vão estar conosco. Considero um marco do nosso governo. 
(Entrevista com o Cel. L. F. São Cristóvão, 10/08/2007). (Grifo nosso). 

 

As figuras 20, 21 e 22 que se seguem ilustram o contexto no qual se deu o 

evento. 
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Figura 20 – Logomarca do 1º               Figura 21  - Mesa de Abertura do 
Encontro      Encontro 
 
Fonte: PM/SE     Fonte: Pesquisa de Campo Ago./2007 
 

  

 

Figuras 22 
Platéia do 1° Encontro Movimentos Sociais e Polícia  Militar 
Universidade Federal de Sergipe – São Cristóvão 
 
Fonte: Pesquisa de Campo. Ago./2007 
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Com o auditório da Reitoria da Universidade Federal de Sergipe ocupado, em 

sua totalidade, basicamente por policiais e militantes do MST (figura 22), de todas as 

áreas do estado o Encontro contou, em sua Mesa de Abertura, com os respectivos 

representantes da Policia Militar/SE, do Ministério Público Estadual, do Ouvidor Agrário 

Nacional, do INCRA/SE e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na 

pessoa do seu Coordenador Nacional, João Pedro Stédile. 

Stédile, além de participar desta Mesa, esteve presente nas oficinas que 

versaram sobre a dificuldade na concretização da reforma agrária, o papel da mídia e 

ainda sobre o momento atual do MST.  Em sua avaliação,  

 

a Reforma Agrária não anda porque o governo brasileiro optou pelo 
agronegócio. Hoje, o centro da economia, que determina a política não é 
mais a indústria, é o mercado financeiro. O país é refém desse mercado. 
Em relação à mídia, faço uma pequena retrospectiva: até 1997, de uma 
forma ou de outra, a imprensa nos apoiava; ainda se vivia sob um clima 
de redemocratização... a Grande mídia pensava que era um bando de 
pobres querendo terras, apoiado por um bando de padres loucos... Em 
1997, com à marcha à Brasília, perceberam a nossa força, 
principalmente tomaram ciência de que a gente pensava – faço 
referência ao documento entregue ao governo federal naquela ocasião, 
que continha a proposta do movimento para o campo. Hoje, temos força 
política; em nosso último congresso, só de Sergipe foram 17 ônibus! 
Então, a mídia sabe de tudo isso. Nessa sociedade de classe, de luta 
de classe , ela vai estar de qual lado? Do camponês ou do latifundiário? 
Da agricultura feita pelos assentados ou do agronegócio? (STÉDILE, 
10/08/2007, São Cristóvão/SE) (Grifos nossos). 

 

Stédile prossegue sua análise ressaltando os momentos de dificuldades passados 

pelo Movimento:  

 

[...] temos que reconhecer, que é de descenso. Tivemos outros 
momentos difíceis, geralmente marcados por prisões exílios, violência, 
assassinatos, cooptação. A novidade desse momento é a redução do 
número de prisão e a cooptação de muitos líderes. Além disso, 
continuamos enfrentando, a força do Poder Judiciário. Com raras 
exceções, o julgamento dos processos que avaliam as ocupações, os 
assassinatos de trabalhadores e daqueles que se colocam na luta a 
exemplo de alguns religiosos etc, têm mostrado como tem se dado a 
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ação desse poder. Mas não temos dúvida que teremos um reacenso do 
movimento de massas. Não tenho dúvida (ibid., 10/08/2007).  

 

Após a sua participação, o Encontro seguiu com as discussões em torno de duas 

questões:  

1 - que Brasil nós queremos? 

2 - o que podemos fazer para melhorar a relação entre a PM e 

os Movimentos Sociais? 

Em uma das oficinas logo no momento da apresentação, um, jovem, filho de 

assentado, mostrou a sua preocupação pelo conteúdo da fala de abertura do 

representante da PM que se referiu a uma “parceria entre movimentos sociais e polícia”. 

Nesse sentido M. A., enfatizou sua opinião: 

 

É algo preocupante para mim ouvir falar em parceria entre Movimentos 
Sociais e Polícia. Meus pais enfrentaram muita luta e uma perseguição 
covarde por parte de quem tem a força e o poder, não para defender a 
lei mas para apoiar a injustiça.  Não consigo vislumbrar nenhuma 
parceria. (M.A. 10/08/2007). 

 

A fala do jovem M. A. motivou a reflexão por parte de um sargento presente na 

oficina, que afirmou concordância com a colocação anterior:  

 

As suas palavras correspondem a mais pura realidade. Estamos em 
lados opostos, mesmo sabendo que somos trabalhadores. O pior é que 
alguns de nós esquece esse fato e obedece cegamente a muitas ordens 
que vão de encontro à própria lei. Veja quantas vezes já se presenciou 
aqui em Sergipe atear fogo às plantações para se fazer desocupação. E 
se diz: são ordens superiores e se desce o cacete sobre pessoas que só 
querem viver dignamente. Você tem toda razão131.  

 

 

                                                           
131 As transcrições das falas foram feitas com a permissão das pessoas. Nesse caso o sargento achou 
melhor que não ficassem registradas suas iniciais. 
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Observou-se que a reflexão feita pelo sargento anônimo, foi o efeito de uma 

realidade desvelada pela compreensão de quem aprendeu na luta que, no contexto em 

que se estabelecem e são definidos os papéis ocupados pelos movimentos sociais e o 

braço armado do Estado, as relações e os interesses defendidos por cada sujeito social 

são antagônicos  

As apresentações e argumentações prosseguiram, de certa forma convergindo 

para a dificuldade de se acreditar na possibilidade de uma “parceria” entre essas duas 

entidades. Em relação ao eixo que tratava do tema o Brasil que queremos, dona M.A. 

que vive há mais de 10 anos em um dos acampamentos do estado, enfatizou: 

 

[...] tem que ser muito diferente desse. Quando entrei aqui me veio um 
pensamento: já trabalhei aqui, na época da construção dessa 
Universidade. Nunca mais tive o direito de entrar... senti emoção e 
tristeza. Será que um dia isso vai mudar? Mas a gente aprende na luta 
que ninguém vai fazer por nós. Tem gente que diz que é errado, tem 
gente que dá apoio. O importante é que não tamos só. Muitos como eu, 
luta por um pedaço de terra, não pra negociar, mas pra ser livre dá fome 
e do patrão. Hoje ou amanhã a gente conquista a terra. Isso é que dar 
força pra lutar por um Brasil melhor (M.A., 10/08/2007). 

 

Outra participante da oficina, também vivendo em acampamento de sem terra, 

passando o olhar por entre os policiais que se encontravam na sala, falou de sua 

experiência de luta, angústias e expectativas 

 

Já derramei muita lágrima durante esses anos; ocupamos, aí vem a 
ordem de reintegração, despejo, agonia, lágrimas, medo por um 
derramamento de sangue. Mas enfrentamos porque na luta, até esse 
medo desaparece. O que dá coragem é a certeza de que vamos 
conquistar a terra para trabalhar e ser feliz (R.J. 10/08/2007). 

 

As falas transcritas revelam diversos processos sociais, permeados de 

contradições que envolvem relações sociais singulares e específicas. Nessa análise, se 

percebe a imperiosa necessidade de compreender a questão a partir do modo como 

esse camponês militante de um movimento social concebe a terra. A luta que se 

estabelece não é pela terra em si, mas é pela terra que é o meio de produção 
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indispensável para sua reprodução. Seu meio de trabalho. Como considera J.de S. 

Martins (1991), não é a terra de negócio, mas é a terra de trabalho. Nessa luta, eles têm 

a sua leitura acerca das instituições políticas que concretamente se colocam como 

entraves à construção de uma outra forma de vida e de sociedade. 

Observou-se também, a partir das discussões, que na história de vida de alguns 

participantes engajados nos movimentos campesinos, existe a marca da expropriação. 

Pessoas que revelaram já terem possuído terra em algum momento de suas vidas. É a 

mediação do capital, de fora da existência do camponês, que invade o seu mundo, 

procura arrancá-lo da terra, procura transformá-lo em um trabalhador que não seja 

proprietário de nada além da força dos braços, somente aí é que as vítimas dessa 

invasão, dessa expropriação, podem se descobrir como membros de uma classe. 

Aquele que trabalha isoladamente com a sua família não tem possibilidade de perceber 

a extensão social e a força política de todos os lavradores da sua sociedade que, ao 

ocuparem novos territórios (re)conquista a autonomia  do trabalho e pratica uma traição 

às leis do capital (MARTINS, 1991). É notável a atualidade do pensamento deste autor, 

ao mostrar que as lutas no campo repõem continuamente como projeto e tarefa política, 

a restauração da autonomia do camponês, a sua independência – diferente da 

concepção proletária. 

Entretanto, o camponês isolado não pode libertar-se porque “[...] seus olhos estão 

velados pela autonomia do trabalho, pela sua solidão. A exploração que o alcança não 

é direta, tem muitas mediações, por isso cria também a ilusão, da liberdade, quando já 

é profundamente escravo” (ibid., p. 20). 

Assim, a retórica tão bem construída de possibilidades para um novo tempo de 

progresso, com participação popular nos esquemas dos pactos sociais, vão encontrar 

no Território do Alto Sertão, uma realidade que grita, como em todo o campo brasileiro, 

com maior ou menor intensidade, a existência de uma face visível, bem delineada da 

questão agrária, que foi tomando forma, à medida que as alternativas de reinclusão dos 

expulsos da terra foram escasseando-se.  

Nesse contexto, tem relevância uma das teses de Marx referente ao fato de que, 

na práxis revolucionária a alteração das condições e a transformação das consciências 
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andam juntas. Desse modo, é somente através de sua própria experiência no curso de 

sua práxis revolucionária, que as classes oprimidas e exploradas podem superar tanto 

as circunstâncias externas às quais estão acorrentadas – o capital e o Estado – como a 

mistificação de suas próprias consciências (LOWY, 2000).  

Nesse sentido a dimensâo utópica é essencial, considerando a necessária crítica 

irreconciliável e radical – em sua raiz – das formas atuais do capitalismo, acreditando 

que a possibilidade de um projeto de transformação requer a reinvenção do socialismo, 

entendido como resultado da luta que comporta os sonhos e as aspirações de milhões 

de seres humanos que vivem a realidade da expropriação e da exploração. 

As lições de construção da esperança que emerge dos movimentos sociais a 

exemplos do MST, da Via campesina e do Movimento Zapatista, colocam em xeque o 

anunciado fim das ideologias e das utopias que por vezes parecem ganhar a primazia 

no cotidiano de nossas vidas. 

O Movimento Zapatista, diz a IV Declaração, não busca o poder para si”. Essa 

proposição de um projeto democrático – uma contradição diante do individualismo 

representado tão bem pelas sociedades ocidentais – é assumida pelos indígenas de 

Chiapas como ideário de vida, que só adquire sentido quando ultrapassamos o circulo 

estreito do eu e compreendemos que fazemos parte de uma totalidade. Assim, 

embutido em seu projeto de democracia, está a idéia de autonomia reclamada não só 

pelos povos indígenas mas também pelos diversos grupos campesinos que lutam 

continuamente para (re)conquistar sua autonomia. 

Héctor Diaz-Polanco (2002) traduz o ideal dos Zapatistas: Os povos estão lutando 

para fortalecer sua coesão étnica e conquistar sua autodeterminação, e, ao mesmo, 

tempo estabelecer novas relações no marco nacional.  Chiapas representa hoje, uma 

larga parcela da América, marginalizada social, econômica e culturalmente, alvo de 

políticas de inclusão para que a exclusão seja continuamente justificada e recriada. 

Parcela dos povos que lutam pelas obviedades da vida: a terra, a cultura, a liberdade.  

Para D. Pedro Casaldáliga (2002). o Chiapas Zapatista nos oferece razões de 

esperança. 
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O próprio “subcomandante Marcos”132 (1996) afirmou que “o Zapatismo é um 

sintoma do que está ocorrendo no mundo, algo maior, mais geral, que em cada 

continente aparece de uma forma. Em cada lugar essa rebeldia apresenta formas e 

reinvindicações próprias”133. Oliveira A. ressalta o sentido e o valor do zapatismo que, 

no contexto atual, representa a  

 

antítese da mundialização do capitalismo [...] coloca para o mundo 
mundializado pelo capitalismo neoliberal, novas formas de luta para se 
compreender e transformar o mundo. A rebeldia dos povos indígenas 
mexicanos põe o mundo intelectual e político a ter que compreendê-lo e 
junto com eles os movimentos sociais que surgem em diferentes partes 
dos paises e do mundo. [...] a maioria da humanidade está excluída da 
repartição da riqueza do mundo, por isso ela se levanta em luta em 
muitas partes do mundo (2002, p. 54, 58). 

 

 

7. 2 - Classes sociais de volta ao debate 

 

 

Nas últimas décadas do século XX, o processo de reestruturação produtiva 

marcado pelas políticas neoliberais que têm, entre outros aspectos, a 

desindustrialização e as privatizações, foi acompanhado por uma ofensiva generalizada 

do capital e do Estado ao mundo do trabalho, em escala global.  As forças sociais e 

políticas que emergem nesse período, são parcial e inegavelmente desarticuladas. 

Essa ofensiva visou, sobretudo, a própria recuperação do ciclo reprodutivo do sistema, 

bem como a retomada de seu projeto de dominação societal, ameaçado pelas lutas 

sociais que tiveram lugar e repercussão no final dos anos de 1960 (Mészáros, 2002; 

Antunes, 2003, 2005).  Como desdobramento desse processo, no campo teórico, ganha 

corpo a tese, quase consolidada, da desaparição da classe trabalhadora, tendo em 

                                                           
132 Segundo Eduardo Galeano, Rafael Guillén,, antes de tornar-se Marcos, foi a Chiapas e falou aos indígenas, mas 
eles não entenderam: então aprendeu a escutar e foi capaz de falar. 
133 Atenção, ano 02, n. 08, São Paulo, Página Aberta, 1996, p. 41. apud OLIVEIRA, A., 2002, p. 54. 
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vista, a idéia do fim da centralidade do trabalho, portanto, a perda da validade analítica 

da noção de classes sociais.  

Acrescente-se ainda, o clima ideológico que perpassou a queda do socialismo real 

que para muitos, passou a ser identificada ao fim das lutas de classe e ao mesmo 

tempo, ao advento da democracia liberal, com implicações nas relações que se 

estabelecem entre as instituições públicas e os movimentos sociais. Sérgio Tischler, 

enfatiza que, nesse contexto, ocorreu um fechamento do discurso ao identificar a queda 

do socialismo real com o fim da luta de classes e a emergência do sujeito liberal como a 

encarnação da liberdade universal. Assim, 

 

aparentemente, os movimentos sociais que quisessem legitimar-se 
teriam que assumir essa realidade. Ou seja, promover seus 
interesses particulares sem alterar a ordem ‘universal’ da 
democracia liberal. [...] a revolução, no sentido de mudança social 
radical ligada à luta das classes subalternas, era desalojada do 
quadro conceitual da política entendida como a ‘arte do possível’ 
(TISCHLER, 2005, p. 116). 

 

No entanto, a possibilidade de se buscar o entendimento da relação entre classe e 

movimento social tem reaparecido em obras de pensadores como Pierre Bourdieu; 

Klaus Eder; Marcelo B. Mattos; Ellen M. Wood; Ricardo Antunes e tem influenciado o 

debate e apontado para a atualização dessa temática, colocando em xeque o 

argumento de que a classe como força política desapareceu e junto com ela, o 

socialismo como um objetivo político. 

O retorno das classes sociais como modelo de interpretação científica e política, 

se dá em termos profundamente renovados pela atual fase da acumulação do capital.  

Para Paul Bouffartigue (2007), trata-se de uma nova fase da luta de classes que não 

mais aparece animada por um grupo social central.  A manutenção de uma certa 

pertinência do conceito de “classe em si” para descrever as dinâmicas objetivas das 

grandes diferenciações sociais vai de par com a perda da realidade da própria “classe 

                                              291



 

  

em si” onde se percebe o recuo dos sentimentos de pertencimentos de classe e 

declínio desta noção como operador de mobilização coletiva.134 

De fato, nas circunstâncias atuais, é imprescindível reconhecer que o conflito 

social ultrapassa amplamente a esfera do trabalho stricto-sensu abrangendo o conjunto 

das realidades que sofreram profundas transformações a partir da implementação das 

políticas de inspiração liberal, sendo patente as mudanças ocorridas no perfil da classe 

trabalhadora. 

No entanto, essas mudanças devem ser vistas levando-se em conta que 

  

fatores como a maior presença da força de trabalho empregada nos 
serviços, a participação paritária das mulheres no mercado de trabalho, 
o grande número de pessoas que vivem entre o emprego e o 
desemprego (e entre mercado formal e informal de trabalho, entre 
trabalho em tempo parcial e integral etc.) são elementos que não podem 
ser desprezados e indicam, não o fim, mas uma mudança no perfil da 
classe, como outras que ocorreram ao longo dos últimos dois séculos de 
formação da classe trabalhadora (MATTOS, 2005, p. 242, 243). 

 

Considerando que as classes resultam de múltiplas determinações, nos níveis da 

produção, da circulação, da reprodução e do Estado, a luta de classes concreta não se 

reduz à relação de exploração na empresa, torna-se cada vez mais evidente que a 

nova conformação da “classe-que-vive-do-trabalho” apresenta um caráter por demais 

heterogêneo, fragmentado e complexo, na medida em que incorpora os trabalhadores 

produtivos como também o conjunto dos trabalhadores improdutivos135 e o enorme 

contingente de trabalhadores terceirizados e precarizados, em plena expansão; inclui 

igualmente o proletariado rural bem como os homens e mulheres desempregados 

(ANTUNES, 2005). 

                                                           
134 O trabalho de Paul Bouffartigue (2007) “Classes sociais em metamorfose – o caso francês” faz parte 
da análise do contexto em que se deu os protestos ocorridos na França a partir de 1994-1995 contra as 
mudanças operadas particularmente no âmbito do sistema de proteção social e de aposentadoria.  Nesse 
trabalho, o autor faz um desenho dos processos que levaram ao declínio do pertencimento subjetivo de 
classe no bojo da mundialização do capital, colocando em relevo a emergência de “uma sociedade de 
indivíduos“. 
135 As formas de trabalho executados pelos trabalhadores improdutivos dizem respeito à realização de 
serviços para uso público ou privado, não se constituindo elemento direto no processo de valorização do 
capital e criação de mais-valia, mas tão importante para a reprodução do sistema quanto os 
trabalhadores produtivos (Mészáros, 2002, Antunes, 2005). 
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É importante situar nessas reflexões as abordagens que corroboram com a 

pertinência da categoria noção de classe, porém, desvinculando-a ao mesmo tempo, da 

idéia de um sujeito histórico. “Não há posição social que seja um lócus privilegiado de 

geração de movimentos sociais. A mobilização coletiva depende das orientações 

culturais contidas nas ações coletivas” (EDER, 2002, p. 105-106). Esse autor propõe 

romper com a abordagem que recusa relevância às análises da sociedade 

contemporânea em termos de classe e ao mesmo tempo questiona as perspectivas 

referendadas pelo marxismo. 

Eder toma a cultura como o elo que possibilita vincular diretamente classe e ação 

social, que permite, segundo o autor, uma dinâmica de estrutura de classe no interior 

da própria ação de classe136. Ele retoma a análise construtivista de Bourdieu para 

fundamentar a sua abordagem, ressaltando a contribuição do mesmo no sentido de que 

empreende uma tentativa de fazer avançar a análise de classe além de Marx e de 

Weber. “[...] Ele faz o conceito de classe dar uma genuína guinada culturalista” (ibid, 

2002, p. 112). (Grifos do autor). O argumento central da guinada culturalista diz respeito 

ao capital cultural e ao habitus de classe.137   

Desse modo,  

 

as culturas de classe tendem a ser diferenciadas pelos critérios de 
cultura inferior ou superior.  A educação ao invés da renda demarca as 
barreiras entre as classes sociais.  O que separa as classes ‘reais’ é a 
habilidade de justificar a legitimidade de sua própria cultura (EDER, 
2002, p.156).  

 

 

       

                                                           
136 É conveniente esclarecer que o trabalho desenvolvido por Klaus Eder em seu livro “A nova política de 
classes” toma como parâmetro as sociedades modernas avançadas e propõe uma nova teoria dos novos 
movimentos sociais no qual a classe média (“a nova classe média”) vai dar a base cultural sobre a qual 
os NMS estão sendo construídos e da qual retiram suas fontes motivacionais e ideacionais: 
desenvolvimento pessoal, autonomia e competição. 
137 A noção de capital deixa de ser aplicada apenas à esfera econômica; há um capital cultural, assim 
como há um capital simbólico e é a distribuição das diferentes formas de “capital” à disposição de um 
indivíduo que determina sua conduta social. Os conceitos de capital cultural e de habitus são 
desenvolvidos em: BOURDIEU, P.; PASSERON, Jean-Claude “A reprodução: elementos para uma teoria 
do sistema de ensino”. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1970 e em BOURDIEU.  “Sociologia”. São Paulo: 
Ática, 1983. 
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 Nesse bojo, o mesmo autor associa os novos movimentos sociais às classes 

médias que se relacionam a partir de suas práticas coletivas e não pelas condições 

objetivas de existência. “O antagonismo básico subjacente a este modo de existência é 

o conflito para se chegar a uma existência baseada na identidade” (EDER, 2002, p.293). 

Ainda que essas reflexões tomem como referência, sobretudo, as sociedades nos 

países europeus, denominados de capitalismo avançado, é importante dizer que elas 

têm exercido influência em interpretações que ratificam o papel da identidade e da 

cultura como traços diferenciadores e que dão o potencial transformador aos 

movimentos sociais. São interpretações que, em última análise, ratificam a construção 

de uma teoria do espaço social que na perspectiva bourdieusiana implica em uma série 

de rupturas com a teoria marxista. 

 

Rupturas com a tendência para privilegiar as substâncias (...) em 
detrimento das relações e com a ilusão intelectualista que leva a 
considerar a classe teórica, construída pelo cientista como uma classe 
real; (...) ruptura com o economismo que leva a reduzir o campo social, 
espaço multidimensional, unicamente ao campo econômico, as relações 
de produção econômica; (...) ruptura, por fim, com o objectivismo, (...) 
que leva a ignorar as lutas simbólicas desenvolvidas nos diferentes 
campos e nas quais está em jogo a própria representação do mundo 
social (...) (BOURDIEU, 2007, p. 133)  

 

Nesse sentido, o marxismo como campo teórico não daria conta de explicar as 

ações que advêm de outros campos que não o econômico, tais como o político e 

principalmente o cultural; “o que ocorre é uma subjugação desses campos ao domínio 

do econômico, matando o que existe de inovador: o retorno e a recriação do ator, a 

possibilidade de mudança a partir da ação do indivíduo independente dos 

condicionamentos das estruturas” (GOHN, 1997a, p. 122). 

Com outro entendimento, Mouriaux; Beroud (2005) objetam essa concepção 

argumentando que essa interpretação conduz a uma fragmentação do mundo social, 

afirmando que  

(...) o uso único do conceito de dominação em detrimento da noção de 
exploração impede uma concepção dinâmica das determinações sociais.  
Desta forma, a unicidade das lutas sociais é vista mais como o resultado 
artificial de uma conjuntura política – hoje o neoliberalismo – do que 
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como um produto das relações sociais estruturadas pelo modo de 
produção (MOURIAUX ; BEROUD, 2005, p.166). 

  

As análises de Mauro Iasi (2007) e Georg Lukács (2003) são esclarecedoras no 

tocante às interpretações que questionam a leitura de Marx acerca das classes socais. 

Para Iasi, alguns autores não apreendem devidamente o modo como Marx trabalhava 

conceitos que não eram analisados de forma estática, ou definidos genericamente, mas 

que representavam seu processo de desenvolvimento e, portanto, de transformação. O 

autor ressalta que a análise de classes não se encontra circunscrita a um capítulo de O 

Capital; ela perpassa sua obra, sendo evidente que o capítulo específico sobre as 

classes ficou inacabado138. Dessa forma,  

 

[...] quando afirmamos que o conceito de classe da sociedade capitalista 
engloba apenas os capitalistas, assalariados e o donos de terra, isso é 
verdade apenas se tomarmos por referência o momento de análise, a 
que se refere esta conclusão; é um absurdo se tratarmos de uma 
formação social concreta uma vez que existem classes que não 
estariam de forma alguma englobada nessas três categorias (IASI, 2007, 
p. 108). 

 

 Esse autor chama a atenção para o fato de que alguns critérios tomados para 

o entendimento do fenômeno de classes – como a posição no interior de certas 

relações sociais de produção – foram quase generalizados como únicos, sendo assim, 

inviável desvendar a trama dos acontecimentos, quando na realidade,  

 

[...] o conceito de classes é relacional. [...] Assim como o concreto, as 
classes são sínteses de múltiplas particularidades. O que foi definido até 
agora não é falso, apenas é o momento de construção do conceito a 
partir de sua base material ou econômica. No entanto, o fenômeno não 
se restringe a essa determinação (ibid, p, 108). 

 

Os argumentos e contra-argumentos inerentes às interpretações da conflitividade 

social apontam para a complexidade em que está posto o atual debate circunscrito ao 

tema, particularmente a questão das classes em relação com os movimentos sociais.  
                                                           
138 Iasi cita o capítulo 52, do livro 3, tomo 2 de O Capital. 
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Ao mesmo tempo, os diferentes movimentos sociais e/ou de protesto, expressam novas 

formas da confrontação social à lógica destrutiva da (des)sociabilidade contemporânea, 

não obstante “o jargão da pós-modernidade seja útil para pluralizar indefinidamente os 

conflitos sociais” (LÖWY, 2000). 

Corroboramos com Lukács (2003), no sentido de que somente as classes 

representam o ponto de vista da totalidade como sujeito na sociedade moderna. Na 

relação sociedade totalidade – e somente nela – se revela a consciência que os 

homens têm de sua existência, em todas as suas determinações essenciais.  

 

 

A relação com a totalidade concreta e as determinações dialéticas delas 
resultantes superam a simples discrição e chega-se à categoria da 
possibilidade objetiva. Ao se relacionar a consciência com a totalidade 
da sociedade, torna-se possível reconhecer os pensamentos e os 
sentimentos que os homens teriam tido numa determinada situação da 
sua vida, se tivessem sido capazes de compreender perfeitamente essa 
situação e os interesses dela decorrentes, tanto em relação à ação 
imediata, quanto em relação à estrutura de toda a sociedade conforme 
esses interesses. Reconhece-se, portanto, entre outras coisas, os 
pensamentos que estão em conformidade com sua situação objetiva 
(2003, p. 141). 

 

 

Acreditamos que a opção analítica para compreensão dessa tessitura social, que 

comporta a análise das relações entre os movimentos que dão visibilidade à questão 

agrária e suas relações com as instituições públicas responsáveis pela elaboração das 

políticas voltadas para o desenvolvimento rural139, deve levar em conta a idéia de que  

 

[...] uma noção ampliada de classe trabalhadora nos oferece hoje 
potencialidade analítica para captar os sentidos e as forças propulsoras 

                                                           
139 Vários autores vêm discutindo sobre os rumos da política de desenvolvimento pensada pelos organismos 
internacionais para os países periféricos, com base em indicadores do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento e Banco Mundial, forçados a reconhecer (em virtude da preocupação com as condições de 
governabilidade), os desastrosos custos sociais do ajuste estrutural dos últimos anos. Nesse bojo, encontram-se as 
políticas de desenvolvimento voltadas para o campo que têm tomado o caráter de políticas territoriais inspiradas nos 
planos de ordenação do território, à moda de experiências ocorridas na Europa. 
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dessas ações e desses embates que emergem num mundo em escala 
global e, desse modo, conferir maior vitalidade teórica (e política) ao 
mundo do trabalho contra a desconstrução intentada nas últimas 
décadas (ANTUNES, 2005, p. 48). 

 

Nessa perspectiva, o pensamento de Lefebvre – ratificado na análise de Kosminsk 

; Andrade, Margarida (1996) – sublinha a inclusão da luta de classes reconsiderando o 

estatuto e o papel das classes sociais na atualidade. “[...] a luta de classes não 

desapareceu. Modificada, ampliada, diversificada, a luta de classe se transforma antes 

de mais nada em luta pela constituição das classes” (KOSMINSK; ANDRADE, 

Margarida, 1996, p. 53).  

No âmbito das circunstâncias atuais é preciso ter presente as estratégias 

colocadas pelo capital e/ou pelo Estado. Como sinaliza Harvey em relação ao capital, 

estamos  

 

[...] diante de uma oportunidade histórica de apreender o emaranhado 
que marca a geografia capitalista de ver a reprodução do espaço como 
momento constitutivo da dinâmica da acumulação do capital e da luta de 
classes [...] o capitalismo pode muitas vezes conter a luta de classes por 
meio de uma estratégia de dividir para governar aplicada a essa luta 
(HARVEY, 2004, p. 85). 

 

Essa complexidade comporta desafios que são postos às classes que lutam 

contra a ordem estabelecida; na atualidade são chamadas a participar do “jogo” – que 

não é luta – da concertação da conciliação para dar lugar à governabilidade. 

Desconsidera-se que os conflitos estão no próprio “coração” das relações sociais 

contidos no modo de produção capitalista, imbricados e articulados. 

O desafio de entender a realidade, vendo além das aparências é a possibilidade 

que a Geografia nos oferece quando consideramos o espaço como produto de um 

processo de relações reais em sua contínua contradição de 

humanização/desumanização do homem em suas condições concretas de existência 

(CARLOS, 2002). É esta tarefa histórica posta aos geógrafos: pensar, refletir, desvelar 

e revelar o mundo, e o modo como o capitalismo se desenvolve, continua se 

reproduzindo e, sobretudo as possibilidades de sua superação. 

                                              297



 

  

Referências 
 

ACANDA, Jorge Luis.  Sociedade civil e hegemonia.   Tradução de Lisa Stuart.  Rio de 
Janeiro: UFRJ, 2006. 
 
 
ALTHUSSER, Loui. Aparelhos ideológicos de Estado . 9. ed. São Paulo: Graal, 2004. 
 
 
ALTVATER, Elmar. Os desafios da globalização e da crise ecológica para o discurso da 
democracia e dos direitos humanos. In: HELLER, Agnes et al. A crise dos paradigmas 
em ciências sociais e os desafios para o século XXI . Rio de Janeiro: Contraponto, 
2000. Tradução de Dalva Bonet. P. 
 
 
ALVES, Geovani. O novo (e precário) mundo do trabalho. Reestruturaç ão 
produtiva e crise do sindicalismo . São Paulo: Boitempo, 2005. 
 
 
AMMANN, Safira B. Ideologia do desenvolvimento de comunidade no Brasi l. 10. 
ed. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
 
AMIN, Samir.  A estratégia mundial do capitalismo.  In: HOUTART, François & POLET, 
François (Coord.).  O outro Davos: globalização de resistência e de lutas. São Paulo: 
Cortez, 2002.   
 
 
ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir (Org.) Pós  – 
Neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado dem ocrático . São Paulo: Paz e 
Terra, 1995. 
 
 
_______História e lições do neoliberalismo. In: HOUTART e POLET, François (Coord.). 
O outro Davos: mundialização de resistências e de l utas . Tradução de Mariclara 
Oliveira. São Paulo: Cortez, 2002. 
 
 
_______. A batalha das idéias na construção de alternativas. In: BORON, Atílio A. (org.) 
Nova hegemonia mundial. Alternativas de mudanças e movimentos sociais . 
Buenos Aires: CLACSO, 2004. 
 
 
 

                                              298



 

  

ANDRADE, Ilza A. Leão de.  Conselhos de desenvolvimento rural: um espaço 
adequado para pensar o desenvolvimento local?  In: SCHNEIDER, Sérgio et al (Org.). 
Políticas públicas e participação social no Brasil rural .  Porto Alegre: UFRGS, 2004. 
 
 
ANDRADE, Joaquim Correia de. Ordenamento territorial. Visão governamental. In: 
MIN/IICA. Para pensar uma política de ordenamento territorial. Oficina sobre a política 
nacional sobre ordenamento territorial. Brasília: 2003. 
 
 
ANDRADE, Manoel Correia de. Espaço, polarização e desenvolvimento . 2.ed. São 
Paulo: Brasiliense, 1970. 
 
 
_______. A terra e o homem no Nordeste . 5. ed.  São Paulo: Atlas, 1986. [1964]. 
 
 
______.  Lutas camponesas no Nordeste . 2. ed. São Paulo: Ática, 1989. 
 
 
______.  A questão do território no Brasil.  São Paulo – Recife: Hucitec, 1995. 
 
 
ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho . 6. ed. São Paulo: Boitempo, 2003. 
[1999]. 
 
 
_______. O caracol e sua concha  – ensaios sobre a nova morfologia do trabalho.  São 
Paulo: Boitempo, 2005. 
 
 
ARAÚJO, Tânia Bacelar. Ensaios sobre o desenvolvimento brasileiro: herança e 
urgência. Rio de Janeiro: REVAN/FASE, 2000. 
 
 
ARNS, Dom Paulo Evaristo. (Prefácio). Brasil nunca mais. Um relato para a história. 
28. ed. Petrópolis: Vozes, 1996. 
 
 
ARNS, Paulo César. Desenvolvimento territorial e desenvolvimento rural  
sustentável : articulando políticas públicas e demandas sociais.  Brasília: MDA, 2005a. 
 
 
 
 

                                              299



 

  

ARRUZZO, Roberta Carvalho. O conceito de escala na construção da pesquisa em 
geografia humana. In ENCONTRO NACIONAL DA ANPEGE, 6, 2005, Fortaleza. 
Anais...  Fortaleza: ANPEGE, 2005, p. 1-15 e CD ROM. 
 
 
AUED, Bernadete W. Nos caminhos da cisão. In: STÉDILE, João P. História e 
natureza das Ligas Camponesas . São Paulo: Expressão popular, 2002. 
 
 
AVRITZER, Leonardo. Cultura e política nos movimentos sociais latino-
americanos . Belo Horizonte: UFMG, 2000. 
 
 
BANCO MUNDIAL.  Relatório sobre o desenvolvimento mundial.   1990.  Rio de 
Janeiro, Fundação Getúlio Vargas (FGV), 1990. 
 
 
_______. Brasil justo, competitivo, sustentável . Contribuições para debate. 
Washington: Grupo Banco Mundial. 2002. 
 
 
BECHER, Bertha ; EGLER, C. Gonçalves. Brasil : uma nova potência regional na 
economia-mundo . 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994. [1992] 
 
 
BECKER, Bertha. Modernidade e gestão do território no Brasil: da integração nacional à 
integração competitiva. Espaço e debates.  São Paulo, n. 31, p. 47-56, 1991. 
 
 
_______. Síntese geral sobre política nacional de ordenamento territorial. In: MIN/IICA. 
Para pensar uma política de ordenamento territorial. Oficina sobre a política nacional 
sobre ordenamento territorial. Brasília : 2003. 
 
 
BERCITO, Sônia de Deus R. O Brasil na década de 1940  – autoritarismo e 
democracia.  São Paulo: Ática, 1999. 
 
 
BETTO, Frei. O que é comunidade eclesial de base . São Paulo: Brasiliense, 1981. 
 
 
BIHR, Alain. Da grande noite à alternativa:  o movimento operário europeu em crise. 
São Paulo: Boitempo, 1991. 
 
 
 

                                              300



 

  

BOBBIO, Norberto. Estudos sobre Hegel: Direito, sociedade civil, Estado. 2. ed. São 
Paulo: Brasiliense, 1995. 
 
 
_______. Ensaios sobre Gramsci e o conceito de sociedade civ il . São Paulo: Paz e 
Terra, 1999. 
 
 
_______. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. 11. ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 2004. 
 
 
BOITO Jr., Armando. Pré-capitalismo, capitalismo e resistência dos trabalhadores: nota 
crítica para uma teoria da ação sindical, Crítica marxista , nº 12, Boitempo, São Paulo, 
1991, p. 77 – 104. 
 
 
 _______. Política neoliberal e sindicalismo no Brasil .  São Paulo: Xamã, 1999. 
 
 
BOTTOMORE, Tom (Ed.).  Dicionário do pensamento marxista.  Tradução de 
Waltensir Dutra. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
 
 
BOUDEVILLE, Jacques. Les espaces economíques . Paris: Presses Universitaires de 
France, 1961. 
 
 
BOUFFARTIGUE, Paul. Classes sociais em metamorfose: o caso francês. Outubro: 
Revista do Instituto de Estudos Socialistas , São Paulo, n. 15, p. 150-176, 2007. 
 
 
BOURDIEU, Pierre.  Contrafogos 2 .  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
 
 
_______. O poder simbólico.  Tradução de Fernando Tomaz. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2007.  [1989]. 
 
 
BRASIL. Ministério do Planejamento e Orçamento. Projeto ÁRIDAS - Nordeste: uma 
estratégia de desenvolvimento sustentável.  Brasília, DF, 1995.  
 
 
BRÜSEK, Franz J.  O problema do desenvolvimento sustentável.  In: CAVALCANTI, C. 
(Org.).  Desenvolvimento e natureza : estudos para uma sociedade sustentável.  São 
Paulo: Cortez, 1995.  

                                              301



 

  

CARDOSO, Fernando H. Capitalismo e escravidão no Brasil Meridional .  São Paulo: 
Difusão européia do livro, 1962. 
 
 
CARDOSO, Fernando H. ; FALETTO, Engo.  Dependência e desenvolvimento na 
América Latina.   Rio de Janeiro: Zahar, 1970. 
 
 
CARDOSO, Ruth Corrêa L. Movimentos sociais na América Latina. Revista brasileira 
de Ciências Sociais ,  São Paulo,  n. 03, 1987. 
 
 
CARLOS, A. Fani A. A mundialidade do espaço. In: MARTINS, José de Souza (Org.) 
Henri Lefebvre e o retorno à dialética . São Paulo: Hucitec, 1996. 
 
 
_______. “Novas” contradições do espaço. In: DAMIANI, Amélia L. et al.  O espaço no 
fim de século : a nova raridade.  São Paulo: Contexto, 1999. 
 
 
_______. A geografia brasileira hoje: algumas reflexões.  Terra Livre , São Paulo, ano 
18, v. 1, n. 18, p. 161-178, jan/jun, 2002.  
 
 
CARNOY, Martin. Estado e teoria política . 10. ed. Campinas: Papirus, 2004. 
 
 
CARTILHA, 12.  As políticas da Via Campesina .  Disponível em:  
<http://www.social.org.br/cartilhas/cartilha003/cartilha012.htm>. Acesso em: 05 jul 2008. 
 
 
CARVALHO, A. Vilar de.  A Igreja Católica e a questão agrária. In: PAIVA, Vanilda. 
(Org.).  Igreja e questão agrária . Rio de Janeiro: Loyola, 1984, p. 68-109. 
 
 
CARVALHO, Edmilson.  A totalidade como categoria central na dialética ma rxista .  
Outubro : Revista do Instituto de Estudos Socialistas, São Paulo, n. 15, p. 177-194, 
2007. 
 
 
CARVALHO, Horácio Martins de. A questão agrária e o fundamentalismo neoliberal . 
Curitiba, maio, 2004. (mimeo). 
 
 
_______. O campesinato no século XXI. Petrópolis: Vozes, 2005. 
 

                                              302



 

  

CARVALHO, Inaiá M. Moreira de.  O Nordeste e o regime autoritário : discurso e 
prática do planejamento regional.  São Paulo: Hucitec, 1987. 
 
 
CASTELLS, Manuel.  Movimientos sociales urbanos.   México: Siglo XXI, 1974. 
 
 
_______. O poder da identidade . vol. 2. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2001. 
 
 
CASTRO, Dom José Brandão de. A participação da Igreja nas lutas no campo: o ponto 
de vista dos atores (depoimento). In: PAIVA, Vanilda (org.). Igreja e questão agrária . 
São Paulo: Loyola, 1984. 
 
 
CASTRO, I. Elias. O mito da necessidade : discurso e prática do regionalismo 
nordestino.  Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. 
 
 
_______. O problema da escala: In CASTRO, I. E. , GOMES, P. C. da Costa e 
CORRÊA, R. Lobato (Orgs). Conceitos e temas . 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2001. 
 
 
_______. Seca versus seca: novos interesses, novos territórios, novos discursos no 
Nordeste. In: CASTRO, I. Elias de. et al. Brasil:  questões atuais da reorganização do 
território . 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 
 
 
CECAC - Centro de Capacitação Canudos.  Plano Territorial de Desenvolvimento 
Rural . INCRA/CECAC. Aracaju, 2005. 
 
 
CHAUí, Marilena.  O discurso competente:  cultura e democracia. 10. ed. São Paulo: 
Cortez, 2003.  [1977]. 
 
 
_______. O que é ideologia . 2. ed. São Paulo: Brasilense, 2005. [1980]. 
 
 
CHESNAIS, François. A mundialização do capital . São Paulo: Xamã, 1996. 
 
 
_______.  Um programa de ruptura com o neoliberalismo. In: HELLER, Agnes et al.  A 
crise dos paradigmas em ciências sociais e os desaf ios para o século XXI .  
Tradução de Avápio Mendes T. Celestino, Rio de Janeiro: Contraponto, 2000. 

                                              303



 

  

CLARKE, Simon. Crise do fordismo ou crise da social-democrata? Lua Nova , São 
Paulo, n. 24, p. 117-150,  set. 1991. 
 
 
COHEN, Jean ; ARATO, Andrew.  Society and political theory . Cambridge: Mit Press, 
1992. 
 
 
COLLIOT-THELÈNE, Catherine.  Habermas, leitor de Marx e de Max Weber.  Tradução 
de Laurent de Saes.  Crítica marxista,  São Paulo; Boitempo, n. 12,  p. 41-58, maio, 
2001. 
 
 
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as origens, causas e 
conseqüências da violência no campo brasileiro. Relatório final: aditivo. Reforma 
Agrária: revista da ABRA, Campinas , v. 22 , n. 01,  jan-abr., 1992.  Campinas.  
 
 
CONCEIÇÃO, Alexandrina Luz.  A geografia social de Sílvio Romero.  Terra Brasilis : 
geografia e pensamento social no Brasil. Rio de Janeiro, ano 01, n. 02,  p. 35-58, 2000.  
 
 
_______.  Territórios rurais . (Palestra). MST. Simão Dias, out./2004.   
 
 
_______. A geografia do espaço da miséria. Revista Scientia Plena , Aracaju, v. 1, n. 6, 
p 166-170, 2005. 
 
 
_______.  A insustentabilidade do desenvolvimento sustentável.  Revista  Esforia .  
Programa de Pós-graduação em Agroecossistemas/UFSC, ano 02, v. 02, n. 02, p. 79-
91, 2006.  
 
 
_______.  Jovens andarilhos no curto ciclo do capital. Revista Okara : Geografia em 
debate, João Pessoa, v. 1, n. 1, p. 77-100, 2007a. 
 
 
_______. O agronegócio: o velho/novo modelo colonial de exploração do trabalho. 
Informativo AGB /Seção Aracaju, ano III, n. 1, p. 01, mar., 2007b. 
 
 
CORRÊA, R. Lobato. Metrópolis, corporação e espaço: uma introdução ao caso 
brasileiro. In CASTRO, I. Elias; GOMES, P. da Costa; CORRÊA, R. Lobato (Orgs.) 
Questões atuais da organização do território . 3 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2005. 

                                              304



 

  

COUTINHO, Carlos Nelson. Fontes do pensamento político de Gramsci . Porto 
Alegre: L & PM, 1981. 
 
 
CRUZ, Marta Vieira. Igreja Católica e sindicalismo no campo. Conservado rismo ou 
transformação  (1975-1985). 1992, 224f. Tese (doutorado em Educação). Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 1992. 
 
 
CUNHA, Euclides da.  Os sertões . 26. ed. São Paulo: Paulo de Azevedo, 1963.  
 
 
CUNHA, Joaci de Souza. Uma ponte de Porto Alegre para os movimentos sociais. O V 
Fórum Social Mundial, Cadernos do Ceas , Salvador, n. 215, p. 25 – 43. jan./fev., 2005.  
 
 
DALLARI, Dalmo de Abreu. O que é participação política . São Paulo: Brasiliense, 
1984.  
 
 
DAMIANI, Amélia Luisa. Geografia política e novas territorialidades. In: PONTUSCHKA, 
Nidia Nacib; OLIVEIRA, A. Umbelino de. (Orgs.) Geografia em perspectiva . São 
Paulo: Contexto, 2002. 
 
 
DANTAS, Beatriz Góis. ; DALLARI, Dalmo de A. Terra dos índios Xocó . Comissão 
pró-índio. São Paulo, 1980.  
 
 
DANTAS, Beatriz Góis.  Os índios em Sergipe. In: DINIZ, Diana M. de F. Leal (coord.). 
Textos para a história de Sergipe .  Aracaju: UFS/BANESE, 1991. 
 
 
DANTAS, Ibarê.  História de Sergipe - República (1889 – 2000).  Rio de Janeiro: 
Tempo brasileiro, 2004.  
 
 
DEBORD, Guy. .A sociedade do espetáculo . Tradução de Estela dos Santos Abreu.  
Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 
 
 
DIAS, Eurípedes da C. Arqueologia dos movimentos sociais.  In: GOHN, M. da Glória 
(org.).  Movimentos sociais no início do século XXI : antigos e novos atores.  
Petrópolis: Vozes, 2003,  p. 91-111.  
 
 

                                              305



 

  

DIAZ-POLANCO, Hector. O debate pela autonomia/III. In: ARELLANO, Alejandro 
Buenrostro ; OLIVEIRA, A. Umbelino de (orgs.) Chiapas . Construindo a esperança. São 
Paulo: Paz e Terra, 2002. 
 
 
DUNCAN, Marcelo. Ordenamento territorial. Visão governamental. In: MIN/IICA. Para 
pensar uma política de ordenamento territorial. Oficina sobre a política nacional 
sobre ordenamento territorial. Brasília : 2003. 
 
 
EDER, Klaus.  A nova política de classes .  Tradução de Ana Maria Sallum.  Bauru: 
EDUSC, 2002 [1993]. 
 
 
EGLER, C. Gonçalves. Crise e dinâmica das estruturas produtivas regionais no Brasil. 
In: CASTRO, I. Elias; GOMES, P. C. da Costa; CORRÊA, R. Lobato. Brasil : questões 
atuais da reorganização do território. 3 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 
 
 
ENGELS, Friederich.  A origem da família, da propriedade e do Estado . 3. ed. São 
Paulo: Global, 1984. 
 
 
_______. Anti-duhring.  3. ed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1990. 
 
 
ESPING-ANDERSEN, Gosta. As três economias políticas do welfare state. Lua Nova , 
São Paulo: Cedec, n. 24, p. 85-116, set.,1991. 
 
 
FARIA, José Eduardo. Ideologia e função do modelo liberal do direito e Estado.  Lua 
Nova , São Paulo:Cedec, v. 4, n. 2,  p. 82-92 , abril-junho, 1988.   
 
 
FERNANDES, B. Mançano. MST : formação e territorialização.  São Paulo: Hucitec, 
1996. 
 
 
_______. A formação do MST no Brasil . Petrópolis: Vozes, 2000. 
 
 
_______.  Questão agrária, pesquisa e MST . São Paulo: Cortez, 2001. 
 
 
FERNANDES, Florestan. Sociedade de classes e subdesenvolvimento.  Rio de 
Janeiro: Zahar, 1968. 

                                              306



 

  

FERNANDES, Florestan. Problemas conceituais das classes sociais na América Latina.  
In:  ZENTENO, Raul B. (Coord.)  As classes sociais na América Latina.  Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1977.  
 
 
FERRANTE, Vera Lúcia B.  Ensaios 44  FGTS: ideologia e repressão.  São Paulo: 
Ática, 1978. 
 
 
FETASE. Breve histórico do movimento sindical de trabalhado res rurais do 
estado de Sergipe . Aracaju: mimeo, 1978.   
 
 
FIGUEIREDO, Ádma Harmam de. Visões governamentais de ordenamento territorial. 
In: Oficina sobre a política nacional de ordenamento te rritorial .  Brasília, 2003. 
 
 
FIGUEIREDO, Ariosvaldo.  História política de Sergipe.  Vol. V (1982/1990). 
Aracaju:Secretaria da Educação/SE, 1996. 
 
 
FIORI, José Luís. O poder global. São Paulo: Boitempo, 2007. 
 
 
FRANCO, Augusto de. Por que precisamos de desenvolvimento local integra do e 
sustentável . Brasília: Instituto de Política, 2000. 
 
 
FREIRE, Felisbelo.  História de Sergipe . 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1977.  
 
 
FREIRE, Felisbelo.  História territorial de Sergipe .  Aracaju: Sociedade Editorial de 
Sergipe/Secretaria de Estado da Cultura/FUNDEPAH, 1995. 
 
 
FURET, Francisco. Marx e a Revolução Francesa . Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1989. 
 
 
FURTADO, Celso.  Formação econômica do Brasil.  Rio de Janeiro: Fundo de 
cultura, 1959. 
 
 
GARLIPP, José R.D. Marx e Polanyi: três contribuições para se enxergar  o ponto 
cego da mentalidade do mercado no capitalismo conte mporâneo . In: II Encontro 
Nacional de Economia Política. São Paulo. Anais.... 1997, p. 40-57. 
 

                                              307



 

  

GERMANI, Gino. Política y sociedad en una época de transición . Buenos Aires: 
Paidós, 1966. 
 
 
GERMANI, Guiomar Inez. Custión agrária y asentiamiento de población en el área 
rural: lá nueva cara de la lucha  por la tiera . Bahia – Brasil (1964 – 1990).  1993 
Tese (doutorado em Geografia) Universidade de Barcelona. Barcelona, 1993. 
 
 
_______.  Expropriados da terra e água : o conflito de Itaipu. Salvador: EDUFBA: 
ULBRA, 2003. 
 
 
GOHN, M. da Glória.  Teoria dos movimentos sociais : paradigmas clássicos e 
contemporâneos. São Paulo: Loyola, 1997a. 
 
 
_______. Os sem-terra, ONGs e cidadania .  São Paulo: Cortez, 1997b. 
 
 
_______.  Movimentos sociais na atualidade: manifestações e categorias analíticas.  In: 
GOHN, M. da Glória (Org.). Movimento sociais no início do século XXI : antigos e 
novos atores.  Petrópolis: Vozes, 2003, p. 13-32. 
 
 
GÓMEZ, Jorge R. Montenegro. Desenvolvimento em (dês)construção . Narrativas 
escalares sobre desenvolvimento territorial rural. 2006, 438f. Tese (doutorado em 
Geografia). Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia 
Presidente Prudente, 2006. 
 
 
_______. Desenvolvimento em (des)construção: provocações e questões sobre 
desenvolvimento e Geografia. In: FERNANDES, B, Mançano et al (orgs.). Geografia 
agrária : teoria e poder. São Paulo: expressão Popular, 2007. 
 
 
GONÇALVES, Carlos W. Porto. A geograficidade do social: uma contribuição para o 
debate metodológico sobre estudos de conflito e movimentos sociais na América Latina. 
In: SEOANE, José (Comp.). Movimientos sociales y conflicto en América Latina.   
Buenos Aires: Clacso, 2004. 
 
 
GOSS, Karine Pereira; PRUDENCIO, Kelly. O conceito de movimentos sociais 
revisitado.  Em Tese,  v. 2, n. 12,  p. 75-91,  jan- jul, 2004.  
 
 

                                              308



 

  

GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a política e o Estado moderno . 8. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização brasileira, 1991. 
 
 
GRUPPI, Luciano. O conceito de hegemonia em Gramsci . 2. ed. Rio de Janeiro: 
Graal, 1980. 
 
 
GUANZIROLLI, Carlos Enrique.  Experiências de desenvolvimento territorial rural no 
Brasil.  Textos para discussão  (TD 188). UFF/Economia, maio, 2006. 
 
 
GUERRA, Isabel. O território como espaço de ação coletiva: paradoxos e possibilidades 
do “jogo estratégico de atores” no planejamento territorial em Portugal. In SANTOS, 
Boaventura de Souza. Democratizar a democracia : os caminhos da democracia 
participativa. Civilização brasileira, 2005. 
 
 
GURISATTI, Paolo. O nordeste italiano: nascimento de um novo modelo de 
organização industrial. In: URANI, André; COCCO, Giuseppe; GALVÃO, Alexander 
Patez (Orgs.). Empresários e empregos nos novos territórios produt ivos: o caso da 
Terceira Itália. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. 
 
 
GUTIÉRREZ, Fernando C. Os movimentos sociais frente à crise.  In:   SCHERER-
WARREN ; KRISCHKE, Paulo J. (Orgs.). Uma revolução no cotidiano? Os novos 
movimentos sociais na América do Sul.  São Paulo: Brasiliense, 1987. 
 
 
HABERMAS, Jurgen. Mudança estrutural da esfera pública . Rio de Janeiro: Tempo 
brasileiro, 1984. 
 
 
_______.  Teoria de La ación comunicativa .  Madri: Taurus, 1985. 
 
 
HARVEY, David. Espaços de esperança . Tradução de Adail Ubirajara Sobral e Maria 
Stela Gonçalves. São Paulo: Loyola, 2004.  
 
 
_______. A produção capitalista do espaço . São Paulo: Annablume, 2005a. 
 
 
_______.  A condição pós-moderna . 14. ed.  São Paulo: Loyola, 2005b. 
 
 

                                              309



 

  

HEGEL, G. W. Friedrich. A razão na história : Uma introdução geral à filosofia da 
história. São Paulo: Moraes Ltda, 1990. 
 
 
HEGEL, G. W. Friedrich. _______. Os pensadores . Vol. 1. 5. ed. São Paulo: Nova 
Cultura, 1991. 
 
 
_______. Pincípios da filosofia . São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
 
 
HOBBES, Thomas. Leviatã . Tradução Alex Marins. São Paulo: Martin Claret, 2005. 
 
 
HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos : O breve século XX: 1914-1991. 2. ed. São 
Paulo: Companhia das Letras,  2004. 
 
 
IANNI, Octávio.  As metamorfoses do escravo.   São Paulo: Difusão européia do livro, 
1962. 
 
 
______. Estado e capitalismo . São Paulo: Brasiliense, 1988. 
 
 
IASI, Mauro Luís.  Ensaios sobre consciência e emancipação.   São Paulo: 
Expressão popular, 2007. 
 
 
IOKOI, Zilkda M. Grícoli. Igreja e camponeses. Teologia da Libertação e movimentos 
sociais no campo. Brasil e Peru, 1964 – 1886. São Paulo: Hucitec/FAPESP, 1996. 
 
 
IZAGUIRRE, Inés.  Algunos ejes teórico-metodológicos en el  estudio del conflicto 
social. In: SEDANE, José (Comp.). Movimientos sociales y conflicto en América 
Latina . Buenos Aires: Clacso, 2004, p. 249 – 259. 
 
 
JESSOP, Bob.  O Estado e a construção de Estados.  Outubro:  Revista do Instituto  
de Estudos Socialistas . São Paulo: Alameda, n. 15, p. 11-43, 2007. 
 
 
KÄRNER, Hartmurt.  Movimentos sociais: revolução no cotidiano. In:  SCHERER-
WARREN, Ilse ; KRISCHKE, Paulo J. (Orgs.). Uma revolução no cotidiano?  Os novos 
movimentos sociais na América do Sul. São Paulo: Brasiliense, 1987. 
 

                                              310



 

  

KEYNES, John M. Teoria geral do emprego, do juro e do dinheiro . São Paulo: Fundo 
de Cultura, 1970. 
 
 
KOSMINSKY, Ethel V. ; ANDRADE, Margarida M. O Estado e as classes sociais. In: 
MARTINS, J. de Souza. (Org.). Henry  Lefebvre e o retorno à dialética . São Paulo: 
Hucitec, 1996. 
 
 
KRAYCHETE, Elsa Souza. O limite das estatísticas de medição da pobreza: elucidação 
das desigualdades sociais ou instrumento de planejamento? In: Cadernos do CEAS  - 
Centro de Estudos e Ação Social, Salvador, n. 220, p. 47 – 58 nov/dez, 2005. 
 
 
LACLAU, Ernesto.  Política e ideologia na teoria marxista : capitalismo, fascismo e 
populismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 
 
 
LEFEBVRE, Henri. Espacio y política: el derecho a la ciudad, II. Barcelona: edicions 
62, 1976. 
 
 
LEHER, Roberto.  Tempo, autonomia, sociedade civil e esfera pública: uma introdução 
ao debate a propósito dos “novos” movimentos sociais na educação.  In: GENTILLI, 
Pablo; FRIGOTO, Gaudêncio (Orgs.).  A cidadania negada : políticas de exclusão na 
educação e no trabalho. 3. ed. São Paulo: Cortez;  Buenos Aires, Argentina: CLACSO, 
2002. 
 
 
LENCIONI, Sandra. Região e geografia – noção de região no pensamento geográfico. 
In: CARLOS, A. Fani A. (org.) Novos rumos da geografia . São Paulo: Contexto, 2001. 
 
 
LIMA. Marcos R. Ornelas de. Escala e configurações do espaço social: as 
horizontalidades e verticalidades como problematização da produção da escala. In: 
ENCONTRO NACIONAL DA ANPEGE, 6. , 2005, Fortaleza. Anais...  ANPEGE, 2005. p. 
1-11 CD-ROM. 
 
 
LIMA, Silvana L. da Silva.  Transformações  sócio-territoriais e o espaço rural  do 
Alto Sertão Sergipano . 2007. 184f.  Tese (Doutorado em Geografia). Universidade 
Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2007. 
 
 
 
 

                                              311



 

  

LINNS, H. Nunes. Relações de Estado-região: desafios fim-de-siécle. In: II Encontro 
Nacional de Economia PUC/SP. São Paulo, Anais... 1997. p. 291-310. 
 
 
LIPIETZ, Alain. O capital e o seu espaço . São Paulo: Nobel, 1988. 
 
 
LISBOA, Josefa Bispo de. A trajetória do desenvolvimento para o Nordeste: 
políticas públicas na (dis)simulação da esperança. 2007. 270f. Tese (Doutorado em 
Geografia).  Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2007. 
 
 
LOWY, Michael. Método dialético e teoria política . 3. ed. Tradução de Reginaldo Di 
Piero. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 
 
 
LOWY, Michael ; BENSAID, Daniel. Marxismo modernidade utopia . São Paulo: 
Xamã, 2000. 
 
 
LUKÁCS, George.  História e consciência de classe : estudos sobre a dialética 
marxista.  Tradução de Rodnei Nascimento.  São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
 
 
MACHADO, Lia Osório.  As idéias no lugar: o desenvolvimento do pensamento 
geográfico no Brasil no início do século XX. Terra Brasilis : Geografia e pensamento 
social no Brasil. Rio de Janeiro,  Ano 01, n. 02,  p. 11-34, 2000. 
 
 
_______.  Origens do pensamento geográfico no Brasil: meio tropical, espaços vazios e 
a idéia de ordem (1870–1930). In: CASTRO, I Elias et al (Orgs.). Geografia, conceitos 
e temas . 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001, p. 309 – 352. 
 
 
MANIFESTOS.  Crise global de preços. Agricultura familiar pode a limentar o 
mundo.  Via Campesina Internacional. Roma, 14 de fev. 2008. Disponível em:< 
http://www.social.org.br/manifestos/manifesto 014.htm.> Acesso em: 05 mar. 2008. 
 
 
MARTINS, José de Souza. A Igreja face à política agrária do Estado. In: PAIVA, Vanilda 
(Org.).  Igreja e questão agrária . Rio de Janeiro: Loyola, 1984. 
 
 
_______.  Expropriação e violência . 3. ed. São Paulo: Hucitec, 1991. 
 
 
 

                                              312



 

  

MARTINS, José de Souza. A chegada do estranho . São Paulo: Hucitec, 1993.  
_________. Os camponeses e a política no Brasil . 5. ed. Petrópolis: Vozes, 1995. 
[1981].  
 
 
______. Exclusão social e a nova desigualdade . São Paulo: Paulus, 1997. 
 
 
______.O poder do atraso : ensaios de sociologia da história lenta. 2. ed. São Paulo: 
Hucitec, 1999. [1994]. 
 
 
_____. O sujeito oculto . Porto Alegre: UFRGS, 2003. 
 
 
______. O cativeiro da terra .  8. ed.  São Paulo: Hucitec, 2004 [1978].   
 
 
MARX, Karl. Manuscritos econômicos-filosóficos . 70. ed. Lisboa, 1964. 
 
 
______. La miséria de la filosofia . Barcelona: Grijalbo, 1976.  
 
 
_______. O 18 brumário e cartas a Kugelmann . 7. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
 
 
______.O capital : critica da economia política. Vol. 1, 22. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2004. 
 
 
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã : teses sobre Feuerbach. 7. ed. 
São Paulo: Centauro, 2004. 
 
 
MATTOS, Carlos A. de. La descentralización y una nuova panacea para impulsar el 
desarollo local. Estudios Regionales , Madrid, n. 26, p. 49-70, 1990. 
 
 
MATTOS, Marcelo Badaró. Novas bases para o protagonismo sindical na América 
Latina: o caso brasileiro.  In: LEHER, Roberto; SETÚBAL, Mariana. (Orgs.).  
Pensamento crítico e movimentos sociais : diálogos para uma nova práxis. São 
Paulo: Cortez, 2005. 
 
 
 
 

                                              313



 

  

 
MDA. Plano territorial de desenvolvimento rural sustentá vel : guia para o 
planejamento.  Brasília: SDT/MDA, 2005. 
 
 
MDA/SDT/CONDRAF. Referências para um programa territorial de 
desenvolvimento rural sustentável.  Brasília: Condraf/NEAD, Texto para discussão n 
4, 2003. 
 
 
MEDEIROS, Leonilde S. de. Impactos históricos do uso e da propriedade da terra no 
Brasil. In: STÉDILE, João P. (Org.). A reforma agrária e a luta do MST . 2. ed. 
Petrópolis: Vozes, 1997.  
 
 
________.  Reforma agrária no Brasil. História e atualidade da luta pela terra. São 
Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2003.  
 
 
MELUCCI, Alberto.  Um objetivo para os movimentos sociais.  Revista Lua Nova, São 
Paulo: CEDEC, n. 17, 1989. 
 
 
MENEZES, Maria A. MEB: participação e luta do trabalhador rural . 1992. Monografia 
(Ciências Sociais). Universidade Federal de Sergipe. Aracaju, 1923.  
 
 
MESZÁROS, István. Para além do capital : rumo a uma teoria da transição.  Tradução 
de Paulo César Castanheira & Sérgio Lessa.  São Paulo: Boitempo, 2002. 
 
 
______.  O poder da ideologia .  Tradução de Paulo César Castanheira. São Paulo: 
Boitempo, 2004. 
 
 
______.  A teoria da alienação em Marx .Tradução de Isa Tavares. São Paulo: 
Boitempo, 2006. 
 
 
______.  O desafio e o fardo do tempo histórico . Tradução de Ana Cotrim & Vera 
Cotrim. São Paulo: Boitempo, 2007. 
 
 
Ministério do Desenvolvimento Agrário SDT/MDA. Referências para o 
desenvolvimento territorial sustentável . Brasília, 2003. Disponível em: 
<http:www.nead.org.Br/index.php?ação=biblioteca & publicação ID=253> Acesso em: 
05 jan. 2007. 

                                              314



 

  

 
 
Ministério do Desenvolvimento Agrário.  SDT.  Marco referencial para apoio ao 
desenvolvimento de territórios rurais .  Brasília.  SDT/MDA, 2005. 
 
 
Movimento Nacional de Direiros Humanos (MNDH). Carta contra criminalização do 
MST. 30/06/2008.  Disponível em:  
<http://webmail.infonet.com.br/horde/imp/message.php?actionID=print_message&index
=>. Acesso em: 13 jun.2008. 
 
 
MONAL, Isabel. Porto Alegre em lucha. Crítica marxista , Boitempo, São Paulo, n. 16, 
p. 122 – 126. mar., 2003. 
 
 
MONTEIRO, Douglas T. Os errantes do novo século: um estudo sobre o surto  
milenarista do Contestado . São Paulo: Duas cidades, 1974. 
 
 
MORAES, Antonio C. Robert. Bases da formação territorial do Brasil . São Paulo: 
Hucitec, 2000. 
 
 
_______. Território e história no Brasil .  São Paulo: Hucitec, 2002. 
 
 
_______. O sertão: um “outro” geográfico. Terra Brasilis - Território. Rio de Janeiro,  
Anos III-IV, n. 4-5,  p. 11-21,  2002-2003.  
 
 
______. Ordenamento territorial: uma conceituação para o planejamento estratégico. In: 
MIN/IICA. Para pensar uma política de ordenamento territorial. Oficina sobre a política 
nacional sobre ordenamento territorial. Brasília : 2003. 
 
 
______.  Ideologias geográficas : espaço, cultura e política no Brasil. 5. ed. São Paulo: 
Annablume, 2005.  
 
 
MORAIS, Clodomir S. História das Ligas Camponesas no Brasil. In: STÉDILE, João P. 
(Org.). História e natureza das Ligas Camponesas . São Paulo: Expressão Popular, 
2002. 
 
 

                                              315



 

  

MOURA, Clóvis. Sociologia política da guerra camponesa de Canudos.  Da 
destruição do Belo Monte ao aparecimento do MST. São Paulo: Expressão Popular, 
2000.  
 
 
MOURA, Margarida M. Camponeses . 2. ed. São Paulo: Ática, 1988.  
 
 
MOURIAUX, René ; BEROUD, Sophie.  Para uma definição de conceito de “movimento 
social”.  In: LEHER, Roberto S.; SETÚBAL, Mariana (Orgs.).  Pensamento crítico e 
movimentos sociais: diálogo para uma nova práxis.  Rio de Janeiro: Cortez, 2005. 
 
 
MST. Documento básico .  São Paulo: MST, 2005. 
 
 
______.  Boletim especial do jornal Sem Terra sobre o 5º Con gresso , 2007. 
 
 
NAVARRO, Zander.  Democracia, cidadania e representação: os movimentos sociais no 
estado do Rio Grande do Sul, Brasil, 1978-1990. In: NAVARRO, Zander. (org.) Política, 
protesto e cidadania no campo:  as lutas sociais dos colonos e trabalhadores rurais no 
Rio Grande do Sul. Porto Alegre: UFRGS, 1996. 
 
 
NETO, Eduardo A. Um outro fórum é possível. Crítica Marxista,  São Paulo, n. 16, 
Boitempo, p. 127-133, mar., 2003.  
 
 
NOBRE, Gismário Ferreira.  Dilemas do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra na relação com o Estado e a sociedade:  entre a autonomia e a 
institucionalização - o caso de Sergipe, 2008, 252f. Tese (Doutorado em Sociologia).  
Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. 
 
 
NOVAES, Regina R.  Nordeste, Estado e sindicalismo : o PAPP em questão.  Rio de 
Janeiro: CEDI, 1994.   
 
 
OFFE, Claus. Problemas estruturais do Estado capitalista . Rio de Janeiro: Tempo 
brasileiro, 1984. 
 
 
OLIVEIRA, A. Umbelino de. A longa marcha do campesinato brasileiro: movimentos 
sociais, conflitos e reforma agrária. In: Estudos avançados . Vol. 15, n. 43, São Paulo, 
sep/dec., 2001. Disponível em 

                                              316



 

  

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103_40142001000300015&script=sci_arttext. 
Acessado em 16/07/2007. 
 
 
OLIVEIRA, A. Umbelino de.  A rebeldia zapatista no México. In: ARELLANO, Alejandro 
Buenrostro ; OLIVEIRA, A. Umbelino de (orgs.) Chiapas . Construindo a esperança. São 
Paulo: Paz e Terra, 2002. 
 
 
_________.  A “não reforma agrária” do MDA/INCRA no governo Lula.  Reforma 
Agrária . v. 33, n. 32, p. 165-201, ago-dez., 2006. 
 
 
OLIVEIRA, Francisco de.  O surgimento do antivalor: capital, força de trabalho e fundo 
público.  Novos Estudos , CEBRAP, n. 22, p. 8-28, out., 1988. 
 
 
________. Elegia para uma re(li)gião . SUDENE, Nordeste, planejamento e conflito de 
classes. 6 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993.[1977]. 
 
 
_________.  Privatização do público, destituição da fala e anulação da política: o 
totalitarismo neoliberal. In; OLIVEIRA, Francisco; PAOLI, Maria C. (Orgs.). Os sentidos 
da democracia : políticas do dissenso e hegemonia global. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 
2000.  [1999]. 
 
 
_______.Aproximações ao enigma : o que quer dizer desenvolvimento local? São 
Paulo: Polis; Programa Gestão Pública e Cidadania/EAESP/FGV, 2001. 
 
 
_______.  O elo perdido : classe e identidade de classe na Bahia.  São Paulo: Perseu 
Abrame, 2003a..   
 
 
_______.  Crítica à razão dualista : o ornitorrinco.  São Paulo: Boitempo, 2003b. 
 
 
OLSON, Mancur The logic of collective action . Cambridge: University Press, 1965.  
 
 
PAGE, Joseph A. Ou, finalmente, o que aconteceu com o Nordeste do Brasil ? In: 
STÈDILE, João P. (org.). História e natureza das Ligas Camponesas . São Paulo: 
Expressão Popular, 2002.  
 
 

                                              317



 

  

PAIVA, Vanilda P. Educação popular e educação de adultos . São Paulo: Loyola, 
1987.  
 
 
PAOLI, Maria C. Prefácio. In; OLIVEIRA, Francisco; PAOLI, Maria C. (Orgs.). Os 
sentidos da democracia : políticas do dissenso e hegemonia global. 2. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2000.  [1999]. 
 
 
PEREIRA, João Márcio Mendes. A política agrária contemporânea do Banco 
Mundial : objetivos, lógica e linhas de ação. Rio de Janeiro. 2005 Disponível em < 
http://www.landaction.org/display.php?article=377>. Acesso em: 01 fev. 2007. 
 
 
PERROUX, François. L’Economie du xxéme siècle.  2. ed. Paris: Presses 
Universitaires, 1964. 
 
 
POLANYI, K. A grande transformação: as origens da nossa época . Rio de Janeiro: 
Campus, 1990. 
 
 
POLET, François. Alguns números das Nações Unidas. In: HOUTART, François; 
POLET, François. (cords.). O outro Davos. Mundialização de resistências e de l utas . 
São Paulo: Cortez, 2002. 
 
 
POULANTZAS, Nicos. Poder político e classes sociais . São Paulo: Martins Fontes, 
1977. 
 
 
PROJETO ÁRIDAS. Brasil. Ministério do Planejamento e Orçamento. Nordeste: Uma 
estratégia de desenvolvimento sustentável . Brasília, 1995.  
 
 
PRZERWORSKY, Adam. A social democracia como fenômeno histórico. Lua Nova,  
São Paulo: CEDEC,  n. 15, p.41-81, 1988. 
 
 
PRZERWORSKY, Adam; WALLERSTEIN M. O capitalismo democrático na 
encruzilhada. Novos Estudos , n. 22, out., 1988. 
 
 
QUEIROZ, Maria I. Pereira de. O messianismo no Brasil e no mundo . São Paulo: 
Dominus, 1965.  
 
 

                                              318



 

  

QUEIROZ, Maria I. Pereira de.  O campesinato brasileiro . Petrópolis: Vozes, 1973. 
 
 
RANCIÉRE, Jacques.  O desentendimento  – política e filosofia.  Tradução de Ângela 
L. Lopes.  São Paulo: Editora 34, 1996. 
 
 
REIS, Rute Santana.  Sertão noroeste sergipano, mudanças recentes e ação  
governamental .  Dissertação (Mestrado em Geografia) . Universidade Federal de 
Sergipe, São Cristóvão, 1991. 
 
 
RESENDE, Marcelo ; MENDONÇA, Maria Luísa.  A contra-reforma agrária no Brasil.  
In: MARTINS, Mônica Dias (org.).  O Banco Mundial e a terra  - ofensiva e resistência 
na América Latina, África e Ásia.  São Paulo:  Viramundo, 2004. 
 
 
RIBEIRO, Rafael Winter.  Seca e determinismo: a gênese do discurso do semi-árido 
nordestino.  In: Anuário do Instituto de Geociências/UFRJ , Vol. 22, Rio de Janeiro, 
1999. 
 
 
ROSENMANN, Marco R.  Conflito e crise no pensamento social latino-americano. In: 
LEHER, Roberto; SETÚBAL, Mariana (Orgs.). Pensamento crítico e movimentos 
sociais : diálogo para uma nova práxis. Rio de Janeiro: Cortez, 2005.  
 
 
ROSSET, Peter. La hora de la Via Campesina . Disponível em: <http: 
www.social.org.br/artigos/artigo 047.htm.> Acesso em: 05 jul. 2008.  
 
 
RUCHERT, Aldomar Arnaldo. O processo de reforma do Estado e a política nacional de 
ordenamento territorial. In: MELO, Neil Aparecido de; JUNIOR, Rosalvo de Oliveira. 
Oficina sobre a política nacional de ordenamento te rritorial . Brasília: 2003. p. 31-
39. 
 
 
SADER, Eder.  Quando novos personagens entraram em cena . 2. ed. São Paulo: 
Paz e Terra, 1991. 
 
 
SADER, Emir.  A vingança da história .  São Paulo: Boitempo, 2003. 
 
 
 

                                              319



 

  

SADER, Emir.  A esquerda latino-americana no século XXI.  In: LEHER, Roberto; 
SETÚBAL, Mariana (Orgs.).  Pensamento crítico e movimentos sociais : diálogos 
para uma nova práxis.  São Paulo: Cortez, 2005, p. 318-327.  
 
 
SAGRI,/SE. Projeto de apoio às famílias de baixa renda da região semi-árida de 
Sergipe – Pró-sertão . Aracaju, 1997. (mimeo).  
 
 
SALLUM JR, Brasílio.  Classes, cultura e ação coletiva: retorno às classes sociais?  Lua 
Nova , São Paulo: CEDEC,  n. 65,  2005. 
 
 
SÁNCHEZ, Héctor Ávila. In: Anais do X Encontro de Geógrafos da América latina. 
Universidade de São Paulo, 20 a 26 de março de 2005. p. 1292-1367. 
 
 
SANTOS, Boaventura de Souza. Reinventar a democracia: entre o pré-contratualismo e 
o pós-contratualismo. In: OLIVEIRA, Francisco de; PAOLI, M. Célia. (Orgs.) Os 
sentidos da democracia : políticas do dissenso e hegemonia global. 2. ed. Petrópolis: 
Vozes/FAPESP/NEDIC, 2000. 
 
 
_______. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 9. ed. São 
Paulo: Cortez, 2003. 
 
 
_______.  Os novos movimentos sociais. In: LEHER, Roberto & SETÚBAL, Mariana 
(Orgs.).  Pensamento crítico e movimentos sociais .  São Paulo: Cortez, 2005, p. 
174-189. 
 
 
SANTOS, Marleide Maria. O processo de pecuarização no estado de Sergipe . 
Monografia 35 fl. (Geografia) Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão,1982. 
 
 
_______. O sertão sergipano do São Francisco e os movimentos  sociais no 
campo . 1999. 163f. Dissertação de mestrado (Geografia). Universidade Federal de 
Sergipe. São Cristóvão, 1999.  
 
 
SANTOS, Milton. O espaço do cidadão .  São Paulo: Nobel, 1987 
 
 
_______.  O retorno do território. IN: SANTOS, Milton, et al (Org.). Território, 
globalização e fragmentação . 3. ed. São Paulko: Hucitec, 1996.  
 

                                              320



 

  

SANTOS, Milton.Território e sociedade . São Paulo: Perseu Abramo, 2000. 
 
 
SANTOS, Teothônio dos.  A alternativa socialista ressurgirá.  In: BENJAMIN, César; 
ELIAS, Luiz Antônio (orgs.).  Brasil : crise e destino  – entrevista com pensadores 
contemporâneos.  São Paulo: Expressão popular, 2000. 
 
 
SAQUET, Marcos Aurélio. Abordagens e concepções de território . São Paulo: 
Expressão Popular, 2007. 
 
 
SATO, Ademar K. Descentralização: um tema complexo. Textos para discussão  n. 
314. IPEA/BNDS. Brasília, out. 1993. 
 
 
SAUER, Sérgio.  A terra por uma cédula. Estudo sobre a reforma agrária de mercado. 
In: MARTINS, M. Dias. (Org.). O Banco Mundial e a terra. Ofensiva e resistência n a 
América Latina, África e Ásia . São Paulo: Viramundo, 2004. 
 
 
SAUER, Sérgio et al.  O parlamento e a criminalização dos movimentos de luta pela 
terra: um balanço da CPMI da terra.  Reforma Agrária . São Paulo: ABRA, v. 33, n. 02, 
p. 41-66 , ago/dez.,  2006. 
 
 
SCHERER-WARREN, Ilse.  O caráter dos novos movimentos sociais. In: SCHERER-
WARREN, Ilse ; KRISCHKE, Paulo J. (Orgs.). Uma revolução no cotidiano?  - Os 
novos movimentos sociais na América do Sul .  São Paulo: Brasiliense, 1987. 
 
 
_______.  Redes de movimentos sociais . 2. ed. São Paulo: Loyola, 1996. [1993]. 
 
 
SCHNEIDER, Sérgio. A abordagem territorial do desenvolvimento rural e suas 
articulações externas. Sociologias,  Porto Alegre, ano 6, n. 11, p. 88-125, jan-jun, 2004. 
 
 
SCOTT, Alan.  Ideology and the new social movements . Londres: Unwin Hkmam, 
1990. 
 
 
 
 
 

                                              321



 

  

SILVA, José da B.. Pelo retorno da região: desenvolvimento e movimentos sociais no 
Nordeste contemporâneo. In: castro, i. Elias et al. Redescobrindo o Brasil quinhentos 
anos depois . Rio de Janeiro, Bertrand, 2000. 
 
 
SILVA, Marcelo Kunrath ; MARQUES, Paulo E. Moruzzi.  Democratização e políticas 
públicas de desenvolvimento rural. In: SCHNEIDER, Sérgio et al (Org.) Políticas 
públicas e participação social no Brasil rural . Porto Alegre: UFRGS, 2004. 
 
 
SILVA, Rosemiro Magno da. A luta dos posseiros de Santana dos Frades .  
Dissertação de Mestrado,  1987, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 1987. 
 
 
SILVA, Rosemiro Magno da; LOPES, Eliano S. Azevedo. Conflitos de terra e reforma 
agrária em Sergipe . Aracaju: Ed. UFS, 1996. 
 
 
SMITH, Adam. Inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza d as nações . 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenckiam, 1981. 
 
 
SMITH, Neil. Desenvolvimento desigual . Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1988. 
 
 
______.  Contornos de uma política espacializada: veículos dos sem-teto e a produção 
de escala geográfica.  In:  ARANTES, Antônio A. (Org.).  O espaço da diferença.  
Campinas: 2000, [1997], p. 132 -159. 
 
 
_______. Geografía, diferencia y políticas de escala. Tradução de María Franco García. 
Terra Livre , São Paulo, ano 18, n. 19, p. 127-146, jul-dez., 2002.   
 
 
SOUZA, Cláudia; MACHADO; Ana C. M. de S. Movimentos sociais no Brasil 
contemporâneo.  São Paulo: Loyola, 1997. 
 
SOUZA, Marcelo J. Lopes de. O território: sobre espaço e poder, autonomia e 
desenvolvimento. In: CASTRO, I. Elias de, GOMES, P. C. da Costa e CORRÊA, R. 
Lobato. (Org.) Geografia : conceitos e temas. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2001.  
 
 
_______. A prisão e a ágora : reflexões em torno da democratização do planejamento 
e da gestão das cidades. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. 
 

                                              322



 

  

 
SOUZA, Marcos Rogério de. Regime jurídico da propriedade produtiva no direito  
brasileiro.  Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Franca, 2007. 
Dissertação de Mestrado . Faculdade de História, Direito e Serviço Social. 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 2007. 
 
 
SOUZA, Maria Adélia de. Geografia e planejamento . Aula magistral. Universidade de 
São Paulo. Departamento de Geografia. 1995.  
 
 
STÉDILE, João P. O legado histórico das Ligas camponesas. In: STÉDILE, João P. 
História e natureza das Ligas Camponesas . São Paulo: Expressão Popular, 2002.  
 
 
STÉDILE, João P.; FERNANDES, B. Mançano. Brava gente. A trajetória do MST e a 
luta pela terra no Brasil . 3. ed. São Paulo: Perseu Abramo, 2005. 
 
 
SWYNGEDOUW, Erick. Neither global nor local: globalization and the politics of scale. 
In COX, Kewin. Spaces og globalization : reassenting the power of the local. New York, 
London: the Grilford Press, 1997, p. 166. 
 
 
TAFFAREL, Celi Zuke. Os movimentos sociais, as organizações não-governamentais e 
a educação. Universidade e Sociedade . Brasília, ano XIII, n. 31, p. 107-119, out. 2003. 
 
 
TARROW, Sidney. Power in, movement . Cambridge: Um, Press, 1994.  
 
 
TAVARES, Virgínia. A revolta do rebanho de Cristo . O progressismo católico e a 
imprensa no Brasil (1950-1975). Fortaleza: UFC, 1997.  
 
 
TELES, Vera da S. Movimentos sociais – reflexões sobre a experiência dos anos 70. In: 
SCHERER-WARREN, ILSE; KRISCHKE, Paulo J. (Orgs.). Uma revolução no 
cotidiano? Os novos movimentos sociais na América d o Sul . São Paulo: 
Brasiliense, 1987.  
 
 
TERRA, R. Ribeiro. Política e história na filosofia kantiana . 1980, 116f. Tese 
(Doutorado em Filosofia). Universidade de São Paulo, Departamento de Filosofia, São 
Paulo, 1980. 
 
 

                                              323



 

  

TISCHLER, Sérgio.  A forma, classe e os movimentos sociais na América Latina.  In: 
LEHER, Roberto & SETÚBAL, Mariana. (Orgs.).  Pensamento crítico e movimentos 
sociais: diálogos para uma nova práxis.  São Paulo: Cortez, 2005.  
 
 
TOMÁS-JUNIOR, Antonio. Reestruturação produtiva do capital no campo no séc ulo 
XXI e os desafios para o trabalho . Por traz dos canaviais os nós da cana. São Paulo: 
Anna Blume/FAPESP, 2002.. 
 
 
TOURAINE, Alain.  Movimentos sociais e ideologias nas sociedades dependentes. In: 
ALBUQUERQUE, J. A. (Org.) Classes médias e políticas no Brasil . Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1977. 
 
 
_______. Actores sociales y sistemas políticos en América La tina . PREAL/OIT, 
1987. 
 
 
______. Palavra e sangue : política e sociedade na América Latina. Campinas: 
UNICAMP, 1989a. 
 
 
______.  Os novos conflitos sociais: para evitar mal entendidos.  Lua Nova , n.  17, p. 05 
-18,  jun., 1989b.  
 
 
VACCA, Giuseppe. Estado e mercado público e privado. In. Lua Nova , São Paulo, nº 
24, p.151-185, set. 1991. 
 
 
VAINER, Carlos B. As escalas do poder e o poder das escalas: o que pode o poder 
local? Planejamento e Território , Rio de Janeiro, ANPUR/UFRJ, PPSA, ano XVI, n. 2, 
p. 13-22, 2002. 
 
 
VELTMEYER, Henry; PETRAS, James.  Camponeses numa era de globalização neo-
liberal: América Latina em movimento. In: PAULINO, Eliane Tomiasi; FABRINI, João 
Edmilson (Orgs.). Campesinato e territórios em disputa . São Paulo: Expressão 
Popular, 2008. 
 
 
VIEIRA, Fernanda M. da Costa.  Estado penal e criminalização do MST ou de como o 
judiciário e mídia fabricam as novas bruxas de Salém.  Uma análise sobre a ação das 
mulheres da Via Campesina nas terras de Aracruz.  Reforma agrária , São Paulo, Vol. 
n., 33, nº 02, p. 73 – 98, ago./dez. 2006. 
 

                                              324



 

  

 
VIOLA, Eduardo ; SCOTT, Mainwaring.  Novos movimentos sociais: cultura, política e 
democracia.: Brasil e Argentina.  In: SCHERER-WARREN, Ilse & KRISCHKE, Paulo J. 
(orgs.).  Uma revolução no cotidiano? Os novos movimentos sociais na América do 
Sul.  São Paulo: Brasiliense, 1987. 
 
 
WALLERSTEIN, Immanuel. O que significa hoje ser um movimento sistêmico? In: 
LEHER, Roberto; SETÚBAL, Mariana. (Orgs.). Pensamento crítico e movimentos 
sociais . Diálogos para uma nova práxis. São Paulo: Cortez, 2005.  
 
 
WOOD, Ellen Meiksins. Trabalho, classe e Estado no capitalismo global. In: LEHER, 
Roberto; SETÚBAL, Mariana. (Orgs.). Pensamento crítico e movimentos sociais . 
Diálogos para uma nova práxis. São Paulo: Cortez, 2005.  
 
 
ZIBECHI, Raúl. Os movimentos sociais Latinos-americanos: tendências e desafios. In: 
LEHER, Roberto; SETÚBAL, Mariana. (orgs.). Pensamento crítico e movimentos 
sociais . Diálogos para uma nova práxis. São Paulo: Cortez, 2005. 
 
 
 
 

 

                                              325




