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RESUMO 

 

 

 

O trabalho analisa as contradições existentes no processo de cooperação na produção, 

orientado pela perspectiva da cooperação agrícola - desenvolvido pelos trabalhadores rurais 

vinculados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST no Ceará. Isso a fim de 

investigar se esse processo tem contribuído para a construção de uma nova hegemonia de 

classe através do fortalecimento da organização política e de outra visão de mundo dos 

produtores no estado. Para tanto, o percurso teórico-metodológico demandou a delimitação do 

universo empírico a partir da realidade cearense, representado pelo Assentamento Lagoa do 

Mineiro, localizado no município de Itarema, mediante alguns critérios de seleção 

estabelecidos no processo da pesquisa. A partir da luta pela terra, os trabalhadores que vivem 

e trabalham na Lagoa do Mineiro há quase 26 anos têm modificado as relações sociais 

instituídas no local antes da desapropriação da terra, construindo uma forma particular de 

organização econômica e política. No entanto, no período mais recente, essa organização tem 

apresentado grandes dificuldades e dilemas aos produtores e ao próprio MST. Assim, 

assumimos o desafio de refletir sobre os determinantes e as mediações que circunscrevem os 

processos de cooperação nos marcos das relações pautadas pelo antagonismo entre capital e 

trabalho. Considera-se fundamental identificar as particularidades da formação social do 

Brasil e, mais precisamente, do Nordeste, o que demanda compreender, a partir de uma leitura 

crítica, o caráter da luta de classes no país. O intuito foi perceber a realidade local dentro de 

uma totalidade, caracterizada pela dinâmica capitalista, que exige cada vez mais a 

parcialidade e conformismo dos que produzem, reforçando, por intermédio do Estado, a 

contra-reforma agrária. Esta, com forte caráter da “modernização conservadora”, oferece 

“políticas pobres para pobres”, de um lado, e, de outro, grande incentivo a expansão do 

agronegócio no campo brasileiro. Para alcançar os objetivos propostos, a utilização de alguns 

instrumentais foi fundamental para nosso estudo, tais como: pesquisa bibliográfica, análise 

documental e entrevista semi-estruturada. Isto mediante a realização da pesquisa de campo. 

Por fim, ressaltamos que o pressuposto orientador de todo o processo de pesquisa foi a 

concepção de que as experiências de cooperação na produção daqueles que vivem de seu 

trabalho caminham entre os avanços e retrocessos implicados sob as contradições de uma 

sociedade nos marcos do capital. 

 

Palavras-chave: Cooperação; Hegemonia; Organização política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

RESUMEN 

 

 

El trabajo analiza las contradicciones existentes en el proceso de cooperación en la 

producción, orientado por la perspectiva de la cooperación agrícola –desarrollado por los 

trabajadores rurales vinculados al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra – MST 

de Ceará. Esto a fin de investigar si ese proceso ha contribuido para la construcción de una 

nueva hegemonía de clase a través del fortalecimiento de la organización política y de otra 

visión del mundo de los productores en el estado. Por tanto, el recorrido teórico-metodológico 

demandó la delimitación del universo empírico a partir de la realidad cearense, representado 

por el Asentamiento “Laguna del Minero”, ubicado en el municipio de Itarema, mediante 

algunos criterios de selección establecidos en el proceso de investigación. A partir de la lucha 

por la tierra, los trabajadores que viven y trabajan en la comunidad “Laguna del Minero” hace 

casi 26 años tienen modificadas las relaciones sociales instituidas en el lugar antes de la 

expropiación de la tierra, construyendo una forma particular de organización económica y 

política en el orden colectivo de la producción y en la tierra. Mientras, en el periodo más 

reciente, esa organización ha presentado grandes dificultades y dilemas a los productores y al 

propio MST. Así, asumimos el desafío de reflexionar sobre los determinantes y las 

mediaciones que circunscriben los procesos de cooperación en los marcos de las relaciones 

pautadas por el antagonismo entre capital y trabajo. Consideramos fundamental identificar las 

particularidades de la formación social de Brasil, y más precisamente, del Nordeste, lo que 

demandó comprender, a partir de una lectura crítica, el carácter de la lucha de clases en el 

país. El objetivo fue percibir la realidad local dentro de una totalidad, caracterizada por la 

dinámica capitalista, que exige cada vez más la parcialidad y el conformismo de los que 

producen, reforzando, por intermedio del Estado, la contra-reforma agraria. Esta, con fuerte 

carácter de la “modernización conservadora”, ofrece “políticas pobres para pobres” de un 

lado, y de otro, gran incentivo a la expansión del agro-negocio en el campo brasilero. Para 

alcanzar los objetivos propuestos, la utilización de algunos instrumentales fue fundamental 

para nuestro estudio, tales como: investigación bibliográfica, análisis documental y entrevista 

semi-estructurada. Esto mediante la realización de la investigación de campo. Por fin, 

resaltamos que el presupuesto orientador de todo el proceso de investigación fue la 

concepción de que las experiencias de cooperación en la producción de aquellos que viven de 

su trabajo caminan entre los avances y retrocesos implicados bajos las contradicciones de una 

sociedad en los marcos del capital.  

 

Palabras Clave: Cooperación, Hegemonía, Organización política.  
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Introdução 

  

 

Em uma antiga fazenda localizada no litoral cearense do município de Itarema, 

terra fértil, onde regia predominantemente relações entre patrão e empregados, com produção 

agrícola e pecuária extensivas, hoje vive uma comunidade de trabalhadores
1
 rurais que, desde 

1986, enfrenta o intermitente desafio de construir relações de cooperação na produção.  

Todo esse processo deu-se mediante uma história de luta pela terra em que os 

produtores, antigos moradores, motivados principalmente pela a necessidade que tinham em 

superar as péssimas condições de vida e trabalho instituídas pelo antigo dono da terra, 

passaram a ser os principais sujeitos. Essa trajetória desencadeou uma aprendizagem coletiva 

junto a outras organizações políticas, viabilizando mudanças nas condições objetivas e 

subjetivas daqueles produtores. Afinal, naquele momento, caminhos para além da lógica antes 

instituída entre latifundiário e morador, apresentavam-se como possíveis, para muitos, pela 

primeira vez.  

A partir daí os trabalhadores passaram a experimentar formas de organização de 

gestão e produção coletivas, antes impensáveis. Dentre estas, toma relevância a partir da 

década de 1990, com o trabalho que passa a ser desenvolvido junto ao Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Ceará, a cooperação agrícola. A produção, o 

trabalho e a terra, antes voltados unicamente para o núcleo familiar, começam a ser pautados 

também por uma ótica coletiva. Um marco nesse processo é a fundação, em 1991, da 

Cooperativa de Produção Agropecuária de Lagoa do Mineiro (COPAGLAM).  

Atualmente, o Assentamento Lagoa do Mineiro, assim denominado, fundado 

oficialmente em 19 de setembro de 1986 com a emissão de posse intermediada pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), é uma área desapropriada para fins da 

reforma agrária onde foram cadastradas (ou “assentadas”
2
), inicialmente, 153 famílias através 

do decreto n°92826.  

                                                           
1
 A partir de então, para fins didáticos, utilizaremos a concordância dos verbos (plural) no masculino, mas 

compreendemos que esta linguagem não contempla os gêneros, refletindo uma construção histórica de uma 

sociedade pautada em relações humanas hierárquicas e desiguais entre homens e mulheres.  
2
 Denominação dada às pessoas cadastradas junto ao INCRA como beneficiárias da Política Nacional de 

Reforma Agrária mediante ao processo de desapropriação da terra.  É importante ressaltar o caráter heterogêneo 

dos “assentados”, que desenvolvem funções e trabalhos diversos, tais como: agricultores, professores da região 

(muitas vezes do próprio “assentamento”), agentes de saúde, pedreiros, etc. 
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A comunidade Lagoa do Mineiro pertence, conforme a organização interna do 

MST, a brigada
3
 “Francisco Barros II”, em homenagem a um dos mártires, assassinado na luta 

pela terra por pistoleiros. Existem 07 (sete) localidades que compõem esse “assentamento”
4
: 

Mineiro Velho, Corrente, Barbosa, Sagüim, Córrego das Moças, Lagoa do Mineiro e Cedro. 

Vale ressaltar que a terra é bastante valorizada, sofrendo fortes conseqüências da especulação 

imobiliária e do desenvolvimento do agronegócio. Isto devido, em parte, a sua localização, 

bastante propícia ao turismo, além do alto índice de produtividade da terra, especialmente 

para a produção de côco, mandioca, caju, principais culturas trabalhadas pelos agricultores.  

Hoje, após quase 25 anos de desapropriação, observamos uma situação que chama 

bastante atenção e caracteriza o problema central da nossa dissertação: um conjunto de 

produtores vivendo e trabalhando em uma mesma terra onde há predominância de relações 

hierárquicas, de desigualdade e dependência, na organização econômica e política do local, 

com base em formas tradicionais de produção (individual ou familiar) e comercialização 

(atravessadores). Além disso, historicamente, as instituições internas criadas para fortalecer a 

cooperação entre os trabalhadores (a exemplo da Cooperativa e das Associações) não têm 

impulsionado, da forma desejada, uma força para essa “nova forma de produzir” denominada 

cooperação agrícola. 

 

                                                           
3
 “A primeira forma de estrutura organizacional do MST era dividida geograficamente, de acordo com as áreas 

de atuação deste movimento e cada área tinha a denominação de Regional. Composta por dirigentes, militantes e 

famílias assentadas, cada uma dessas onze regionais teria uma área de intervenção definida. Cada regional era 

composta por vários municípios com atuação do MST, de acordo com a proximidade. A função das regionais era 

dar acompanhamento aos assentamentos como também seria responsável pela ampliação do número de 

ocupações com o objetivo de aumentar o número de assentamentos nessas regionais, aumentando assim, a 

conquista de espaços e territórios de modo a compor a multiterritorialidade do MST. O MST no Ceará passou 

por modificações em sua estrutura organizacional a partir de 2006 e, atualmente, as regionais tomaram a forma 

de Brigadas, como o MST sugere em nível nacional, de modo a envolver um maior número de militantes na 

organização. Além das Brigadas o MST/CE também tem em sua estrutura organizacional os setores estaduais 

anteriormente mencionados (...). Cada Brigada, constituída por até 500 famílias tem sua direção própria, formada 

por um dirigente estadual e um dirigente para cada 50 famílias ou para cada 05 núcleos de base (...) e mais um 

representante para cada setor. Cada setor tem um representante para cada 50 famílias que formam o coletivo do 

setor na brigada. A coordenação da Brigada deve ser constituída pela direção, os representantes dos setores e os 

coordenadores dos núcleos de base. Vale ressaltar que estes quantitativos poderão mudar para mais ou para 

menos de acordo com a realidade de cada estado” (MELO, 2007, p.62-65).  
4
 Utilizamos as aspas na palavra “assentamento” porque, a nosso ver, é uma denominação estritamente 

institucional que não fortalece politicamente os trabalhadores rurais. Sabemos que, historicamente, as relações 

sociais no campo brasileiro são intermediadas pela subserviência e dependência, estanque da organização 

política dos produtores. Desta forma, identificamos um processo cuja legitimidade jurídica é assumida 

essencialmente pelo Estado: a condição legalmente instituída de “assentado” que mais tem servido para reforçar 

a “passivização” (DIAS, 1997) em lugar da construção de uma identidade coletiva, classista. Este termo 

referindo-se à pessoa que está “cadastrada” junto ao INCRA e que, portanto, é a “responsável” pela família, em 

termos, pela concessão do uso da terra, ocupa o lugar da condição de “trabalhador” ou de “produtor”, o que 

interfere na formação política desses sujeitos. Isto já que, “até mesmo na mais simples manifestação de uma 

atividade intelectual qualquer, na „linguagem‟, está contida uma determinada concepção de mundo” (GRAMSCI, 

2006, p.93). 
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Assim, desde a luta pela terra, as relações sociais que estabelecem a vida cotidiana 

dos trabalhadores passam permanentemente a serem regidas pela dinâmica contraditória de 

continuidades e rupturas. 

Frente a tal situação, lançamos algumas questões que incentivaram e orientaram a 

nossa análise, tais como: até que ponto o processo de cooperação dos trabalhadores rurais 

aponta para transformações na vida dos sujeitos envolvidos? As experiências desenvolvidas 

nas áreas desapropriadas pelo Estado podem servir para o fortalecimento de outro projeto de 

classe? Têm repercutido na luta e organização política desses produtores? A mediação do 

MST tem contribuído para a intervenção crítica dos trabalhadores nas lutas sociais? A 

cooperação agrícola tem representado uma alternativa concreta para esses trabalhadores? Em 

que medida a cooperação possibilita à classe trabalhadora acumular e somar forças para uma 

direção que aponte a construção de uma nova hegemonia? 

Tomamos como ponto de partida a trajetória de trabalho e organização dos 

produtores da Lagoa do Mineiro que tem nos apresentado como fenômeno de maior 

relevância, desde a última década, o enfraquecimento dos processos coletivos no âmbito da 

produção, o que, por conseguinte, tem recaído fortemente sobre o controle por parte dos 

trabalhadores das atividades desenvolvidas na comunidade, conformando um clima geral de 

desânimo e descrédito dos produtores em relação às ações de caráter público e coletivo que 

lhe dizem respeito. 

Diante dessas considerações, estabelecemos como objetivo geral do nosso estudo 

analisar as contradições existentes na cooperação agrícola na Lagoa do Mineiro a fim de 

identificar a relação da cooperação na produção com a organização política dos trabalhadores 

no sentido da construção de uma nova hegemonia de classe. Para isso, traçamos como 

objetivos específicos os seguintes: identificar as formas e perspectivas de cooperação na 

produção desenvolvidas pelo MST; investigar como os trabalhadores estão se organizando e 

qual a direção política; verificar as contradições que permeiam o processo de cooperação na 

organização política, social, cultural e econômica dos trabalhadores que vivem na Lagoa do 

Mineiro. 

Considerando a pesquisa como mediação privilegiada na relação entre 

conhecimento e realidade, ressaltamos que um dos principais desafios apresentados a esse 

processo foi o método investigativo. Isto frente à necessidade de apreender a processualidade 

contraditória, o movimento do real enquanto aparência e essência. Sobre isso, recorremos a 

Marx (2008) na seguinte observação: 
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é mister, sem dúvida, distinguir, formalmente, o método de exposição do 

método de pesquisa. A investigação tem de apoderar-se da matéria, em seus 

pormenores, de analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e de 

perquirir a conexão íntima que há entre elas. Só depois de concluído esse 

trabalho é que se pode descrever, adequadamente, o movimento real. Se isto 

se consegue, ficará espelhada, no plano ideal, a vida da realidade pesquisada, 

o que pode dar a impressão de uma construção a priori. Meu método 

dialético, por seu fundamento, difere do método hegeliano, sendo a ele 

inteiramente oposto. Para Hegel, o processo do pensamento (...) é o criador 

do real, e o real é apenas sua manifestação externa. Para mim, ao contrário, o 

ideal não é mais do que o material transposto para a cabeça do ser humano e 

por ela interpretado (p.28). 

 

Partimos do pressuposto de que na teoria social não é cogitada a pretensão de uma 

“neutralidade”. Afinal, “a relação sujeito/objeto no processo do conhecimento teórico não é 

uma relação de externalidade, tal como se dá, por exemplo, na citologia ou na física; antes, é 

uma relação em que o sujeito está implicado no objeto” (NETTO, 2009, p.674). Assim, 

segundo Minayo (1998), no âmbito das ciências sociais, o processo de pesquisa baseia-se na 

compreensão de que os seres humanos envolvidos não são apenas “objetos de investigação”, 

mas “sujeitos em relação”.  

Consideramos que não há reciprocidade direta entre a realidade concreta 

apresentada e a totalidade da vida social, sendo desta partícipe, no movimento dialético, 

através de um “sistema de mediações”, ou seja, é “síntese de muitas determinações, isto é, 

unidade do diverso” (MARX, 2008). Sendo assim “a vida cotidiana não está „fora‟ da história, 

mas no „centro‟ do acontecer histórico: é a verdadeira „essência‟ da substância social (...). A 

vida cotidiana é a vida do indivíduo. O indivíduo é sempre, simultaneamente, ser particular e 

ser genérico” (HELLER, 1992, p.20). 

Desta forma, analisar a realidade da Lagoa do Mineiro demanda compreendê-la a 

partir de uma dinâmica própria do contexto de desenvolvimento capitalista na agricultura 

brasileira, que implica em determinações sócio-históricas na vida dos trabalhadores que ali 

estão. Assim, partimos do pressuposto de que a esfera local não está apartada das contradições 

que permeiam as relações sociais no contexto nacional e mundial. Para isso, é fundamental ter 

a clareza que a realidade apresentada a nós é multifacetada. Trata-se de uma esfera singular 

onde a conformação dos projetos coletivos e antagônicos apresenta-se com particularidades 

que necessitam ser apreendidas na sua totalidade, o que demanda situá-las historicamente. Isto 

tendo em vista que “a realidade social não é feita de partes autônomas, que possam ser 

compreendidas isoladamente. A realidade social é uma totalidade, ou seja, um conjunto de 
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partes que, tendo o trabalho como sua matriz, vai se configurando ao longo do processo 

histórico-social” (MARX; ENGELS, 2009, p.15).  

Observar as mediações instituídas nessas relações (local e global) foi, então, para 

nós, principal ferramenta e desafio, o que nos possibilitou dialogar desde o início com a 

realidade local. Isto sem perder de vista a sociabilidade em que tal realidade está inserida e 

historicamente determinada, pois “seria ingênuo supor que, na esfera do poder local, 

pudessem ser superadas as contradições de classe na ordem do capital” (RIBEIRO, 2000, 

p.44). 

Diante do caráter e dos objetivos da pesquisa, optamos por desenvolver um estudo 

analítico de base qualitativa. Isto tendo em vista a dimensão do universo empírico escolhido 

para o desenvolvimento da pesquisa de campo e a existência prévia de dados quantitativos por 

parte tanto do MST (levantamentos de produção e organização política, por exemplo) como 

do Estado (censos, estatísticas oficiais das áreas de incidência da política agrária, etc.), que 

foram também um subsídio no processo de investigação.  

Assim, procuramos recorrer, durante todo o processo, a pesquisa bibliográfica 

construindo um diálogo com a realidade empírica mediante dados e informações coletadas. 

Esse passo foi fundamental para a construção das categorias, compreendidas enquanto 

“formas de modos de ser, determinações de existência, freqüentemente aspectos isolados de 

[uma] sociedade determinada” (MARX apud NETTO, 2009, p.685). Tais categorias, sendo 

reais, objetivas, portanto históricas e transitórias, mediante procedimentos intelectivos, 

poderão ser reproduzidas teoricamente pelos sujeitos da pesquisa. De início, apresentamos 

duas categorias centrais nesta pesquisa: cooperação e hegemonia, que trabalhamos a partir do 

referencial marxista-gramsciano.  

Para a obtenção de informações necessárias na pesquisa de campo, optamos pelas 

seguintes fontes: entrevista semi-estruturada, observação de campo e análise documental. 

Vale destacar a prioridade dada às entrevistas. Estas foram partícipes de todo o processo de 

análise da dissertação.  

Para isso, como já sinalizamos, tomamos como universo empírico o Assentamento 

Lagoa do Mineiro no estado do Ceará. Optamos por tal escolha tendo em vista os seguintes os 

critérios de seleção: 

 

a) Existência e consolidação de experiências de cooperação: trata-se de um 

“assentamento” considerado antigo e experiente no âmbito de atividades de 

cooperação agrícola. Possui uma cooperativa central, associações e divisões de áreas 
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coletivas disponibilizadas para o chamado “trabalho coletivo”. Em sua história, os 

trabalhadores passaram por um processo de forte resistência e luta pela terra, que tem 

vigência até hoje, junto às organizações políticas, como as CEB‟s, o Sindicato de 

Trabalhadores Rurais e o MST. Esse histórico possibilitou diversas experimentações 

no âmbito da organização política e produtiva das famílias; 

 

b) Relevância econômica e política da área: com uma área total composta por 

5.796,2573 hectares, localizada em terras produtivas (principalmente para côco, caju e 

mandioca, principais culturas agrícolas da região) e litorâneas, com alto índice de 

especulação imobiliária, a Lagoa do Mineiro está situada nas intermediações de 

grandes propriedades privadas onde se localizam empresas como a Ducoco Alimentos 

S/A. Vale destacar também que há bastante relevância na política local, configurando-

se enquanto um grande “colégio eleitoral” que atualmente é composto por 135 

famílias. Portanto, é uma região bastante disputada pelos diferentes interesses de 

classes, sendo os conflitos sociais elementos constitutivos do local, demandando uma 

organização política dos trabalhadores bastante peculiar. O MST também considera a 

comunidade de grande relevância política e econômica no estado do Ceará;  

 

c) Acessibilidade e conhecimento prévio: consideramos que um dos elementos 

fundamentais que facilita o desenvolvimento de uma pesquisa na perspectiva aqui 

apontada é o movimento de aproximação sucessiva entre pesquisador e realidade, o 

que exige certo grau de confiança e acesso. Isso demanda conhecimento acerca das 

relações sociais que permeiam a vida dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Desta 

forma, afirmamos que, o fato de existir um contato prévio
5
 junto à “população alvo” e 

a região territorial onde se desenvolveu a pesquisa de campo, foi um aspecto levado 

em consideração como critério de escolha (ou seleção) do universo empírico da 

dissertação.  

 

Sobre a pesquisa documental, no intuito de explorar a análise histórica e de 

conteúdo, priorizamos os documentos de domínio público a fim de identificar as concepções e 

linhas gerais - relevantes para o estudo - de políticas, programas, projetos e ações no âmbito 

da produção e cooperação nas áreas de reforma agrária. Assim, foi necessário o acesso tanto 

                                                           
5
 Trata-se de um trabalho político-profissional de assessoria técnica e participação em instâncias do MST no 

estado desenvolvido pela pesquisadora. No entanto, mais adiante, iremos melhor caracterizar tal aproximação. 
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aos documentos internos do “assentamento”, de responsabilidade dos trabalhadores, como os 

externos, de responsabilidade do INCRA. Também foram estudados documentos produzidos 

pelo MST no âmbito estadual e nacional (cartilhas, estudos, pesquisas, folhetos, revistas, 

jornais etc.).  

Já em relação às entrevistas, optamos pela forma semi-estruturada por se tratar de 

um meio ou procedimento que possibilita, segundo Minayo (1998), não apenas a obtenção de 

dados concretos, como também observar e identificar opiniões ou informações ao nível mais 

complexo da realidade que só podem ser obtidas com a contribuição dos sujeitos sociais 

envolvidos. Para os fins desta pesquisa, foi fundamental o conhecimento das relações de 

poder (político e econômico), controle e tomada de decisões que se geram em torno da 

produção e organização política. Desta forma, as entrevistas partiram de uma amostra que 

contemplou e representou a população ou “universo empírico” a partir dos seguintes critérios: 

 

a) Estar inserido nas atividades da Lagoa do Mineiro vinculadas ao trabalho de 

cooperação ou trabalho coletivo na produção (agricultura e pecuária); 

b) Ter envolvimento com a organização política (contemplar direção e base); 

c) Fazer parte de uma das 07 (sete) localidades existentes no território (um 

representante de cada comunidade); 

d) Ser homem ou mulher; jovens, adultos ou idosos. 

 

Tais critérios serviram para selecionar os 13 (treze) entrevistados que 

representaram as localidades existentes, o que, em geral, contemplou 02 (dois) por cada 

localidade. Isso além dos representantes das seguintes instâncias/entidades: Colegiado Gestor, 

Cooperativa, Brigada do MST da região (denominada “Francisco Barros II), Setor de 

Produção do MST no Ceará. Ressaltamos também a entrevista realizada com um técnico 

engenheiro agrônomo que desenvolvia, no momento da pesquisa, atividades de capacitação 

produtiva junto aos trabalhadores. 

Destacamos que a realização das entrevistas deu-se até o momento em que as 

informações foram saturadas, houve a divisão, feita a partir dos critérios acima listados, que 

contemplou um total de 18 (dezoito) entrevistas distribuídas conforme apresenta o Anexo 03. 

Vale destacar que utilizamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para 

informar a cada participante sobre os objetivos da pesquisa e para que fosse garantida a plena 

liberdade da pessoa entrevistada sobre sua participação. As entrevistas foram realizadas 

individualmente, sendo gravadas e transcritas, para efeitos de análise. Os entrevistados foram 
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previamente consultados e tiveram total autonomia de se recusarem a participar da pesquisa. 

Os dados foram trabalhados sem identificação nominal dos entrevistados que estão 

resguardados pelo sigilo. Tudo isso foi levado em consideração, pois acreditamos que tenha 

sido fundamental durante o desenvolvimento da pesquisa o respeito aos princípios e aspectos 

éticos demandados pelo estudo. Desta forma, as entrevistas foram realizadas somente após a 

aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). 

Considerando a sistematização de informações um passo preliminar e necessário 

no processo de construção do conhecimento, ressaltamos que a verificação dos dados 

coletados, em especial das entrevistas, foi feita mediante a ordenação de informações, 

classificação de dados e análise final. Observamos alguns critérios científicos que orientou o 

método de investigação, como confiabilidade
6
 e validade

7
. 

Reafirmamos que os procedimentos teórico-metodológicos trabalhados durante a 

pesquisa foram desenvolvidos à luz da análise crítica, tendo em vista que representa um olhar 

sobre o real que supera o dualismo entre sujeito e objeto na construção do conhecimento. O 

método é, portanto, aqui compreendido como  

 

um instrumento de mediação entre o homem que quer conhecer e o objeto 

desconhecido, como parte do real a ser investigado. Lukács, tomando os 

estudos de Marx, afirma que o método não é critério de verdade, o critério de 

verdade encontra-se na própria objetividade do real, na sua historicidade e 

processualidade. O real tem seu próprio movimento, é síntese de complexas 

relações sociais, possui uma objetividade própria distinta da consciência, 

cabendo ao pesquisador perceber e analisar esse movimento, enquanto 

atividade coletiva (ARAÚJO, 2003, p.260). 
 

Frente a essas ponderações, adotamos como forma de expor e estruturar nossa 

investigação a construção de três capítulos. 

No Capítulo 1, denominado A relação entre cooperação e hegemonia nos marcos 

do capitalismo, iniciamos o caminho de nossa análise centrando a relação entre cooperação e 

hegemonia, tendo como principal eixo orientador as contradições do capitalismo e, 

particularmente, do processo de cooperação na produção. Para isso, contextualizamos e 

conceituamos previamente a categoria trabalho em relação à cooperação. No decorrer do 

                                                           
6
 “Este critério indica a capacidade que devem ter os instrumentos utilizados de produzir mediações constantes 

quando aplicados a um mesmo fenômeno. A confiabilidade externa refere-se à possibilidade de outros 

pesquisadores, utilizando instrumentos semelhantes, observarem fatos idênticos e a confiabilidade interna refere-

se à possibilidade de outros pesquisadores fazerem as mesmas relações entre os conceitos e os dados coletados 

com iguais instrumentos” (RICHARDSON, 2009, p.87). 
7
 “Esse critério indica a capacidade de um instrumento produzir mediações adequadas e precisas para chegar a 

conclusões corretas” (idem, 2009, p.87). 
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capítulo dialogamos com a produção bibliográfica referenciada na temática e perspectiva aqui 

assumidas, como também com o legado de experiências de cooperação da classe trabalhadora. 

A partir daí, demos maior destaque, na contemporaneidade, às ações desenvolvidas pelo MST 

no Brasil, no Ceará e, particularmente, na Lagoa do Mineiro, mais precisamente no âmbito da 

cooperação agrícola, o que demandou caracterizar as relações sociais de produção 

historicamente construídas no nordeste brasileiro e traçar uma breve análise histórica do 

Movimento, ressaltando o perfil de suas ações e propostas no âmbito das relações de 

cooperação existentes nos seus espaços e instâncias organizativas. 

No Capítulo 2, intitulado A luta e a organização política na conformação de uma 

hegemonia de classe, priorizamos a relação entre hegemonia e organização política na análise 

da cooperação. Assim, com enfoque nas lutas, resistências, organização e estratégias políticas 

dos trabalhadores rurais, buscamos situar as particularidades da conformação das classes no 

Brasil e no Ceará. Isso foi fundamental para caracterizar a direção política local e suas 

repercussões na cooperação agrícola e identificar a comunidade Lagoa do Mineiro como um 

verdadeiro território em disputa. 

Já no Capítulo 3, denominado Cooperação na produção e organização política: 

rumo a uma nova hegemonia de classe?, apontamos e analisamos as contradições e 

tendências mais latentes nas relações de cooperação na produção, particularmente dirigidas 

pelo MST, na realidade pesquisada. Dentre essas, aquelas relacionadas ao trabalho coletivo e 

a divisão social do trabalho; a mediação da política na construção de uma visão de mundo; e a 

atual coexistência predominante da agricultura familiar e do agronegócio. 

Diante da atual relevância da temática para a compreensão do caráter da luta de 

classes e das formas de resistências e enfrentamento à questão social por parte dos 

trabalhadores, com as particularidades históricas e culturais da realidade cearense e brasileira, 

assumimos também a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento de estratégias 

políticas dos trabalhadores do campo. 

Não podemos deixar de lembrar que, na sua devida proporção, a contribuição 

pretendeu alcançar o âmbito das políticas sociais no que tange sua qualificação desde a 

elaboração a execução, passando a ter referenciais mais próximos e condizentes com a 

realidade. 

Na verdade, o que motivou desenvolver este estudo foram experiências
8
 

compartilhadas junto a companheiros e companheiras do MST em alguns “assentamentos” do 

                                                           
8
 Trata-se de um trabalho de assistência técnica desenvolvido por uma equipe técnica formada por: uma 

assistente social, um agrônomo e dois técnicos em agropecuária. Essa equipe tinha também o acompanhamento 
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estado do Ceará, além da oportunidade que tivemos de participar de vários espaços 

organizativos do Movimento (encontros, congressos, formações, etc.) no âmbito estadual 

durante o período de 2007 a 2009. Isso gerou reflexões e observações preliminares sobre a 

realidade encontrada. Trata-se de uma experiência profissional, enquanto assistente social, 

desenvolvendo atividades referentes aos Programas de Elaboração de Planos de 

Desenvolvimento de Assentamentos - PDAs e de Assessoria Técnica, Social e Ambiental – 

ATES, ambos representando um convênio entre o Estado, através do INCRA, e a Associação 

de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará – ACACE, instituição vinculada ao MST.  

Foi um período que conhecemos a força dos trabalhadores e sua capacidade 

organizativa, de resistência, em meio aos problemas, contradições e ofensiva dos meios de 

comunicação que, monopolizados, formam opinião intensificando a criminalização da 

pobreza e das lutas sociais. Compreendemos a grandeza de nossos desafios diante dos 

caminhos nebulosos que atualiza e reitera a alienação e reificação através de formas sutis e/ou 

extravagantes de opressão e mercantilização em todas as esferas da vida social.     

Desta forma, para nós, a “necessidade de atuarmos sobre a realidade é o que nos 

conduz ao conhecimento. Não obstante, para intervir, é preciso conhecer, para o que há que se 

ter procedimentos adequados” (GUERRA, 2009, p.705). Assim, a relação político-

profissional foi força motriz do nosso trabalho, nos fazendo recorrer às produções específicas 

do Serviço Social e sua trajetória, no intuito também de atualizar as leituras acerca das 

particularidades da profissão junto aos movimentos sociais e demais organizações políticas de 

trabalhadores.  

Assim, ressalto a relevância da temática aqui apresentada para o Serviço Social, 

especialmente para o Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco, 

tendo em vista sua área de concentração (Serviço Social, Movimentos Sociais e Direitos 

Sociais). Tal relevância dá-se tanto no âmbito da produção de conhecimento como no da 

intervenção profissional e análise dos processos e relações sociais junto aos movimentos 

sociais e organizações políticas.    

Como já mencionado anteriormente, compreender as configurações da questão 

social no Brasil demanda conhecer as particularidades do desenvolvimento do capitalismo no 

país e de sua formação social. Vimos nesta pesquisa a possibilidade de contribuir para a 

                                                                                                                                                                                     
de militantes do MST, dirigentes das regiões onde ficam localizados os “assentamentos” em que a equipe era 

responsável por acompanhar (municípios de Itarema, Amontada e Itapipoca). Dentre os seis “assentamentos” 

acompanhados, estava a Lagoa do Mineiro. Vale destacar que esses “assentamentos” eram todos federais, ou 

seja, vinculados diretamente ao órgão federal responsável, no caso, o INCRA. 
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produção de conhecimento no Serviço Social acerca da dinâmica campo/cidade que, frente o 

avanço da fragmentação e superficialidade, preze por um elemento central: a totalidade. 

Avaliar as contradições presentes nas experiências de cooperação e trabalho 

associado, identificando as causas que legitimam a atual situação organizativa das áreas de 

reforma agrária, poderá servir como um subsídio a mais nos processos avaliativos dos 

trabalhadores rurais, especialmente aqueles vinculados ao MST. Esperamos também, que os 

resultados alertem a outras organizações da classe trabalhadora com preocupações e objetivos 

semelhantes. 

Vale ressaltar que os resultados obtidos representam uma tentativa de 

aproximação da realidade que é, portanto, histórica e processual. Tudo isto na tentativa de 

colher no campo fértil da história caminhos que possam apontar elementos presentes 

dialeticamente na relação entre cooperação e hegemonia, indicando e perpassando as 

contradições constitutivas da sociabilidade humana nos marcos do capital. 

A semente está plantada. O desafio é que ela se transforme e dê bons frutos. 
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CAPÍTULO I 

 

A RELAÇÃO ENTRE COOPERAÇÃO E HEGEMONIA NOS MARCOS DO 

CAPITALISMO 

 

Na realidade contemporânea tem se propagado um fenômeno que anuncia a 

reconfiguração da relação entre Estado e “sociedade civil” pautada pela “parceria” e pelo 

consenso. Tempos de “solidariedade” e “cooperação”, de “ensinar a pescar o peixe” onde 

todos têm a real possibilidade de “fazer sua parte”. Este é o caminho mais indicado para, 

diante de um regime que prima pela “democracia”, enfrentar o agravante quadro de 

acirramento da questão social
9
 que caracteriza a barbárie em que vivemos, almejando “novas” 

possibilidades de “sustentabilidade humana” e “desenvolvimento social”.  

Seria de uma incrível grandeza espiritual caso não nos lembremos do antigo (e 

cada vez mais atual) debate com o idealismo que ajudou a conformar e consolidar as bases do 

materialismo histórico-dialético, indicando que “a produção das idéias, das representações, da 

consciência está em princípio diretamente entrelaçada com a atividade material e o 

intercâmbio material dos homens, linguagem da vida real (MARX; ENGELS, 2009, p.31-32). 

Desta forma, ousamos nos situar frente ao desafio de não ficar apenas na 

aparência, no aspecto fenomênico, mas de mergulhar nas entranhas da realidade, de seus 

determinantes e das mediações sócio-históricas. Tarefa esta nada fácil, no entanto cada vez 

mais necessária e urgente em tempos de crise do capital, caracterizada por Mészáros (2009) 

como crise estrutural
10

, que, ao contrário do proclamado discurso “solidário”, “democrático” 

                                                           
9
 Com o desenvolvimento das relações capitalistas de produção, emergem os conflitos sociais através do 

aprofundamento da “questão social”, aqui apreendida, segundo Iamamoto (2004), como o conjunto das 

expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem raiz comum: a produção social é cada 

vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-

se privada, monopolizada por uma parte da sociedade (...). Questão social que, sendo desigualdade é também 

rebeldia, por envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela resistem e se opõem (p. 27-28). As 

classes sociais, assim, com o agravamento da “questão social”, acirram conflitos na tentativa incessante de se 

reproduzirem enquanto tal (classes). 
10 Segundo Mészàros (2002), a “novidade histórica da crise de hoje torna-se manifesta em quatro aspectos 

principais: 1) Seu caráter é universal, em lugar de restrito a uma esfera particular (por exemplo, financeira ou 

comercial, ou afetando este ou aquele ramo particular de produção, aplicando-se a este e não àquele tipo de 

trabalho, com sua gama específica de habilidades e graus de produtividade, etc.); 2) Seu alcance é 

verdadeiramente global (no sentido mais literal e ameaçador do termo), em lugar de limitado a um conjunto 

particular de países (como foram todas as principais crises do passado); 3) Sua escala de tempo é extensa, 

contínua, se preferir, permanente, em lugar de limitada e cíclica, como foram todas as crises anteriores do 

capital; 4) Em contraste com as erupções e colapsos mais espetaculares e dramáticos do passado, seu modo de se 

desdobrar poderia ser chamado de rastejante, desde que acrescentemos a ressalva de que nem se quer as 

convulsões mais veementes ou violentas poderiam ser excluídas no que se refere ao futuro: a saber, quando a 

complexa maquinaria agora ativamente empenhada na “administração da crise” e no “deslocamento” mais ou 

menos temporário das crescentes contradições perder sua energia” (p.796). 
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e “pactual” que conformam a atual “ideologia apologética” (MÉSZÁROS, 2009), exponencia 

na vida cotidiana o caráter mais agressivo, opressor, alienante e, fundamentalmente, 

desumanizante do capitalismo contemporâneo. O resultado, “obviamente, é sempre a 

comunidade dos produtores que cobre os custos de tudo” (idem, p.53). 

As metas estabelecidas até 2015 pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), frente ao compromisso dos 191 Estados-membros das Nações, 

que elenca os 8 objetivos principais de “desenvolvimento do milênio”, dentre estes o de 

“erradicar a extrema pobreza e a fome mundial”, não tiveram grandes êxitos nos últimos anos. 

De acordo com pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2008, a riqueza mundialmente 

produzida continua tendo como traço marcante a concentração. Isto tendo em vista que os 

20% mais ricos do mundo ficam com mais de 80% do PIB mundial, o que reflete no aumento 

da pobreza. Atualmente, por volta de 1 bilhão e meio da população mundial vive em condição 

de mera sobrevivência
11

. 

O contexto internacional, para Igor Fuser, apresenta algumas tendências 

principais. Dentre estas, a alta dos preços dos alimentos e da energia em consonância com a 

persistência da crise econômica mundial.  

 

As causas são a especulação financeira, o aumento do consumo nos países 

“emergentes” e as catástrofes climáticas ligadas ao aquecimento global. 

Como resultado, agravam-se as condições de vida em boa parte do planeta, 

criando um terreno propício a rebeliões populares como no norte da África. 

Ao mesmo tempo, intensifica-se a compra de terras em países periféricos por 

empresas estrangeiras. O preço do petróleo também está aumentando, o que 

tornará mais difícil o fim da recessão.
12

 

 

Na América Latina, segundo o documento Panorama Social da América Latina 

(2009), em 2008, a incidência da pobreza “alcançou 33% da população da região, incluindo 

12,9% que viviam em condições de pobreza extrema ou indigência. Estas cifras correspondem 

a 180 milhões de pessoas pobres e 71 milhões de indigentes, respectivamente”
 13

. 

 

Hay 50 millones de jóvenes latinoamericanos que se encuentran totalmente 

afuera del sistema educativo y 20 millones de niños trabajan en condiciones 

infrahumanas. Este agravamiento del desempleo coincide con una expansión 

de la pobreza, que afectaría a un rango de 6 a 10 millones de individuos. El 

porcentaje de los desamparados latinoamericanos continuará girando en 

                                                           
11

 Disponível em www.pnud.org.br, acesso em 13.09.2010. 
12

 Jornal Brasil de Fato, ano 9, número 416, em 17.02.2011. 
13

 Disponível em www.eclac.org, acesso em 13.09.2010. 

http://www.pnud.org.br/
http://www.eclac.org/
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torno al 40% de la población, con picos de agravamiento en las recesiones y 

reducidas mejoras durante las reactivaciones. Este océano de pobres 

alimenta crecientes formas de precariedad laboral en todos los países
14

. 

 

No Brasil temos uma das taxas mais elevadas de concentração de renda, riqueza e 

propriedade fundiária, o que aprofunda as contradições entre riqueza e pobreza; classes e 

regiões. Sobre isto, evidenciamos que “os 10% da população ocupada com os rendimentos 

mais elevados concentraram 42,5% do total de rendimentos de trabalho, enquanto os 10% 

com os rendimentos mais baixos detiveram 1,2% do total das remunerações” (PNAD, 2009). 

Em relação ao desemprego, embora nas últimas décadas tenha ocorrido um 

aumento sistemático do emprego formal e a conseqüente diminuição do desemprego, em 

geral, por intermédio de medidas anti-crise desenvolvidas durante a fase expansiva do capital 

no Brasil contemporâneo, adiando os efeitos da crise mundial, observamos que não houve 

avanços estruturais na sociedade brasileira. Os acontecimentos mais recentes têm 

demonstrado que os efeitos positivos de tais medidas são temporários. É o que nos diz, por 

exemplo, o recente corte no orçamento público federal de 50 bilhões, suspendendo concursos 

e nomeações como forma de combater as pressões inflacionárias, e a situação financeira do 

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), um dos principais fundos públicos do país, tendo 

em vista que “as despesas (...) estão crescendo mais rapidamente que as receitas” 
15

. 

Concomitante a esse processo, o desemprego e a informalidade continuam 

atingindo a maior parte da população, particularmente os negros e as mulheres. A taxa média 

nas regiões metropolitanas é de 20,21% entre os negros e de 15,35% entre os que não são 

considerados negros; e de 21% entre as mulheres e 15,1% entre os homens
16

.  

Os efeitos dessa situação têm implicado também sob a população jovem e pobre, 

sendo ainda a sociedade brasileira atravessada pela violência e militarização como forma de 

criminalização da questão social. Nos últimos 10 anos, por exemplo, morreram cerca de 600 

mil pessoas, em sua maioria jovens com idade entre 15 e 25 anos, fazendo com que um em 

cada 500 jovens não chegue aos 19 anos
17

.  

Como falar, então, de alternativas viáveis, ajustáveis na atual sociedade, diante de 

uma crise de tamanha proporção que demonstra claramente que os limites do capital colidem 

com os limites da própria existência humana? Em torno de quais interesses as “saídas 

solidárias” tão proclamadas, apoiadas, por exemplo, no campo da “cooperação” se 
                                                           
14

 Disponível em http://katz.lahaine.org, acesso em 13.09.2010. 
15

  Disponível em www.ipea.gov.br, acesso em 15.03.2011. 
16

 Disponível em www.ibge.gov.br, acesso em 02.06.2010. 
17

 Idem. 

http://katz.lahaine.org/
http://www.ipea.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
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constituem? Para o fortalecimento e construção de qual hegemonia? De antemão, lembramos 

da seguinte afirmação: “é justamente nesses momentos de colapso que soluções quixotescas e 

substitutivos são propostos com tanta paixão „humanitária‟” (MÉSZÁROS, 2009, p.60). 

Tomamos, portanto, desde então, as contradições do capitalismo como nosso 

principal eixo orientador a partir do qual traçaremos o caminho da nossa análise, centrada na 

relação entre cooperação e hegemonia.   

 

 

1.1. O trabalho e a cooperação sob hegemonia do capital 

 

Para abordar essas questões, há necessidade de recuperar um debate histórico, 

relacionado a problemas concretos de cada época, tão empenhado pelos socialistas utópicos
18

 

e implicado sob a “velha” questão posta entre reforma ou revolução? Tal questão passa a ser 

retomada com bastante vigor pelas diferentes classes diante de um quadro que revela cada vez 

mais o caráter histórico (e contraditório) do modo de produzir, distribuir e acumular bens 

materiais e riqueza, característico da sociabilidade capitalista.  

Desta forma, os dilemas sobre as possibilidades de transformações mais amplas na 

sociedade através da cooperação são repostos sob “novas” bases e condições sócio-históricas 

do movimento de concentração e centralização do capital que se mostra cada vez mais forte 

demandando uma intensa socialização do trabalho junto à apropriação privada da riqueza 

produzida,  aprofundando o “fenômeno do pauperismo” (MOTA, 2008, p.25). Isso torna esses 

dilemas, atravessados fundamentalmente pelo recorte de classe, cada vez mais expressivos em 

nosso tempo.  

Nesse contexto, com o objetivo de recompor as taxas de lucro e expansão da 

acumulação capitalista, setores da burguesia nacional e mundial, através de uma ampla 

aliança, têm apostado em mecanismos ideo-políticos que promovam maior adesão, 

consentimento, das classes a seu projeto, escamoteando a realidade de intensificação da 

exploração e da pauperização dos que trabalham. Referimo-nos, aqui, a relevância de um 

                                                           
18

 A expressão “socialismo utópico” é geralmente “empregada para designar a primeira fase da história do 

socialismo, ou seja, o período entre as Guerras Napoleônicas e as Revoluções de 1848. Está associada, em 

particular, a três pensadores dos quais, de um modo geral, derivaram as principais correntes do pensamento 

socialista pré-marxista: Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon (1760-1825), François-Charles Fourier 

(1772-1837) e Robert Owen (1771-1858) (...). O que era „utópico‟ (...) era a crença na possibilidade de uma 

transformação social total, que compreendesse a eliminação do individualismo, da competição e da influência da 

propriedade privada, sem o reconhecimento da necessidade da luta de classes e do papel revolucionário do 

proletariado na realização dessa transição” (BOTTOMORE, 2001, p. 340-341). 



26 

 

discurso de cariz liberal que vem apontado para a possibilidade de superar o atual quadro 

social a partir do estabelecimento das relações de “cooperação” e “solidariedade”, que 

promovam uma efetiva “harmonia social”. Diversas práticas de natureza “associativista” e 

“cooperativista” vêm sendo relacionadas a experiências que vão desde a co-gestão 

empresarial a cooperativas profissionais.  

As implicações desse processo têm superestimado a sociedade civil como esfera 

homogênea, capaz de construir “novas” relações sociais por si só. Sobre isso, Acanda (2006) 

nos diz o seguinte: 

 

Assistimos a uma verdadeira explosão na utilização de um termo que havia 

sido relegado ao esquecimento em meados do século XIX e que agora, no 

século XXI, retorna com extraordinária força, precisamente porque vem 

acompanhado de considerável dose de messianismo (...). A sociedade civil é 

apresentada como a Terra Prometida (...). Parece que finalmente 

encontramos esse lugar eqüidistante das coerções políticas e econômicas em 

que podemos aperfeiçoar nossa humanidade, fugindo da anomia e da 

alienação (p.15-19). 

 

Nessa lógica, é no campo da sociedade civil que a cooperação tem tido seu lugar e 

funcionalidade. Predomina, portanto, a dicotomização entre essa esfera e o Estado, dotando 

esta de autonomia e capacidade, por excelência, de consenso. “Este consenso, a nosso ver, 

vem se formando, paulatinamente, dentre outras formas, a partir das propostas participativas 

(...) para dar legitimidade à reforma neoliberal do Estado” (AMARAL, 2006, p.61). 

Como vemos, esse processo tem reforçado o controle capitalista viabilizando um 

“novo” padrão econômico de acumulação, o que demanda adequar as estruturas burocráticas 

do Estado às novas exigências do capital através, principalmente de reformas, ou melhor, 

contra-reformas
19

. Isso vem permitindo a desresponsabilização do Estado pela garantia dos 

direitos fundamentais, historicamente conquistados pelos trabalhadores, além de estimular a 

colaboração entre as classes em prol do projeto dominante. O protagonismo da sociedade civil 

fortalecida, mobilizada e impregnada de um “voluntarismo filantrópico” é apresentado como 

principal forma de enfrentar os efeitos do crescente aprofundamento das desigualdades 

sociais.  Esse apelo à colaboração, com o propósito de legitimar as ações estatais e integrar a 
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 Partiremos da perspectiva trabalhada por Behring e Boschetti (2008) que caracterizam as chamadas “reformas” 

ocorridas a partir da década de 1990 no Brasil enquanto “contra-reformas”. Isto por se tratar de uma 

“apropriação indébita e fortemente ideológica da idéia reformista”, típica do clássico debate sobre reforma e 

revolução que marcou a II Internacional, momento em que reunia os principais partidos da social-democracia, 

posteriormente divididos entre social-democratas e comunistas. Desta forma, para as autoras, a idéia de reforma, 

amplamente difundida no país a partir da década de 1990, é “destituída de seu conteúdo redistributivo de viés 

social-democrata, sendo submetida ao uso pragmático, como se qualquer mudança significasse uma reforma, não 

importando seu sentido, suas conseqüências sociais e sua direção sócio-histórica.” (p.149). 
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sociedade à ordem vigente, é uma das principais estratégias que se constrói para neutralizar os 

conflitos e dissimular os antagonismos entre os projetos societários.  

Segundo Iamamoto (2004), essa tendência atualiza inspirações clássicas da 

Sociologia Positivista na análise da sociedade contemporânea, que reforça os elos de coesão 

social, com forte apelo à moral, em detrimento da visibilidade e reconhecimento dos conflitos 

sociais. Assim, a sociedade capitalista passa a ser lida sob a ótica da comunidade, numa 

regressão conservadora, que salienta os laços de coesão em detrimento das contradições, 

“tratando como idênticas, organizações com funções e significados sociopolíticos e 

econômicos inteiramente distintos na sociedade: as corporações empresariais, entidades 

combativas na defesa de direitos humanos e sociais, a tradicional filantropia e o voluntariado” 

(p. 46).  

Contraditoriamente, a cooperação tem sido também reivindicada pelas classes 

subalternizadas como um mecanismo de enfrentamento às refrações da questão social que 

recaem brutalmente sobre suas condições de vida e trabalho. Nesse sentido, no intuito de 

construir alternativas viáveis ao neoliberalismo, diversas organizações têm promovido ações 

nesse campo, como as experiências de cooperativas de produção e comercialização, grupos e 

coletivos de produtores, fábricas recuperadas
20

, entre outras. Isto também na tentativa de 

resistir e construir estratégias que possam representar possibilidades reais de construção de 

uma nova sociedade. 

Na verdade, esse processo configura-se também como partícipe da história das 

organizações e resistência da classe trabalhadora, muitas delas orientadas pelo pensamento 

revolucionário. A cooperação tem atravessado o debate e as experiências em torno das táticas 

e estratégias da esquerda política na perspectiva de construção de um período de “transição 

socialista” e, por conseguinte, de uma correlação de forças suscetível a uma hegemonia que 

supere a ordem burguesa. Nessa trajetória, uma das principais questões apresentadas foi (e 

continua sendo) a seguinte: como transformar a cooperação numa força produtiva dos 

                                                           
20

 “As experiências brasileiras no campo da Economia Solidária ganharam terreno no passado recente quando os 

trabalhadores enfrentavam um momento defensivo. As fábricas recuperadas ou cooperativas surgiram, nos anos 

de 1980, e sobretudo na década de 1990, na contramão do intenso processo de desestruturação e precarização do 

trabalho cujo ritmo era ditado pela voracidade capitalista na sua vertente neoliberal, de financeirização, abertura 

comercial, aperto fiscal e enxugamento do Estado. Naquela conjuntura, algo que não era mais do que uma série 

de experiências isoladas ganha fôlego tendo como palco as unidades produtivas em crise, especialmente as 

empresas familiares falidas. Surgia uma perspectiva nova que apontava para a possibilidade real da propriedade 

coletiva dos meios de produção (...). Hoje em dia, muitas das experiências latino-americanas que se 

desenvolveram no âmbito do movimento das cooperativas e das fábricas recuperadas se encontram envolvidas 

num processo de assimilação à ordem capitalista” (NOVAES, 2007, p. 19-20). 
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produtores livremente associados?  Daí a importância de ressaltarmos a relação entre 

cooperação e hegemonia, fundamento de nossa análise.  

Assim, as experiências de cooperação desenvolvidas no âmbito da sociedade civil 

- sendo esta abordada por nós a partir das contribuições do pensamento de Gramsci
21

 - não 

podem ser analisadas criticamente fora do contexto munido de contradições, conflitos sociais 

e disputa de projetos antagônicos inerentes a dinâmica capitalista de (re)produção das relações 

sociais. Conforme sinaliza Dias (1997):  

 

Pensar a questão da sociedade civil do ponto de vista dos trabalhadores 

requer sua articulação com os movimentos sociais organizados. Isto 

permitirá mudar o foco da análise, marcar diferenças e explicitar projetos. 

Isso não implica ignorar o plano das instituições, nem política, nem 

analiticamente. Pelo contrário. Ao colocar o movimento social, com toda a 

sua contraditoriedade, no centro da luta social, percebe-se o alcance real da 

sociedade civil como forma de articulação social (p.67). 

 

Sem essa referência, torna-se inviável pensar nas possibilidades da cooperação 

enquanto caminho para a construção de uma hegemonia na perspectiva da emancipação 

humana. Caso contrário, cairemos na velha armadilha idealista, contrariando o que já falava 

Marx (2008):  

 

na produção social da própria existência, os homens entram em relações 

determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; essas relações de 

produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas 

forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção 

constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se 

eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas 

sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material 

condiciona o processo da vida social, política e intelectual. Não é a 

consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser 

social que determina sua consciência (p.45).  

 

Desta forma, não há como pensar na superação da ideologia dominante, dos 

valores e relações que a sustentam, sem perceber o movimento que (re)faz a totalidade social. 

As vontades humanas, orientadas por princípios, como o “princípio da cooperação”, não são 
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 Sobre o conceito de sociedade civil em Gramsci, concordamos com Amaral (2006) quando diz o seguinte: 

“Parece-nos que um dos grandes méritos do pensamento de Gramsci nessa discussão sobre a sociedade civil é o 

de mostrar que essa dicotomia entre sociedade civil e sociedade política, tão bem construída pelo discurso 

liberal, expressa a existência de uma relação plena de contradições, e, portanto, terreno de conflitos e não de 

colaboração, face à racionalidade dos dominantes. Razão pela qual a sociedade civil deve ser pensada no 

conjunto articulado das ideologias, das instituições que operam essas ideologias e dos projetos que constituem o 

horizonte e a proposta da ordem” (AMARAL, 2006, p.87).  
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independentes das determinações do capital, da realidade concreta; afinal, “os homens são os 

produtores das suas representações, mas os homens reais, tal como se encontram 

condicionados por um determinado desenvolvimento das suas forças produtivas e pelas 

relações” (MARX; ENGELS, 2009, p.31-32).  

Feitas as devidas ponderações, entendemos que qualquer análise acerca da 

cooperação e das mediações que a conformam atualmente pressupõe necessariamente situá-la 

histórica e conceitualmente. Nesse caminho, por início, vale ressaltar que, conforme a 

perspectiva histórico-crítica, a cooperação tem, antes de tudo, como principal fundamento o 

próprio trabalho, concebido como “fonte de toda riqueza (...) ao lado da Natureza, que lhe 

fornece a matéria por ele transformada em riqueza (...). É a condição fundamental de toda a 

vida humana (...)” (ENGELS, 2000, p.215). É, portanto, através dessa capacidade humana, em 

intercâmbio com a natureza, que se tornou possível a produção de objetos úteis, necessários à 

humanidade, ou seja, com valor-de-uso
22

. Para melhor compreender, 

 

o trabalho é um processo (...) em que o ser humano, com sua própria ação, 

impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza (...) a 

fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes forma útil à 

vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modoficando-a, ao 

mesmo tempo modifica sua própria natureza (...). Pressupomos o trabalho 

sob a forma exclusivamente humana (...) o que distingue o pior arquiteto da 

melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-

la em realidade (...). Ele não transforma apenas o material sobre o qual 

opera; ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira, 

o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem de 

subordinar sua vontade (MARX, 2008, p.212). 

 

Esse processo, eminentemente histórico, possibilitou o desenvolvimento do ser 

humano enquanto ser social e, por conseguinte, uma maior complexificação das relações 

sociais e de suas mediações. Sobre esse ponto de vista, a cooperação ao mesmo tempo em que 

foi fruto desse processo, foi, e continua sendo, elemento propulsor, como bem nos indica 

Engels (2000) ao retratar as transformações da espécie humana com o desenvolvimento do 

trabalho durante centenas de milhares de anos: “o aperfeiçoamento do trabalho, contribuía 

para aproximar, cada vez mais, os membros da sociedade; para multiplicar os casos de ajuda 
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 “A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz 

necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem delas, provenham do estômago ou da fantasia. Não 

importa a maneira como a coisa satisfaz a necessidade humana, se diretamente, como meio de subsistência, 

objeto de consumo, ou indiretamente, como meio de produção (...). Cada um desses objetos é um conjunto de 

muitas propriedades e pode ser útil de diferentes modos (...). A utilidade de uma coisa faz dela um valor-de-uso.” 

(MARX, 2008, p.57-58).  
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mútua, de ação em comum, criando, em cada um, a consciência da utilidade dessa 

colaboração” (p.215-217). 

Nesse sentido, independente de determinado modo de produção, a cooperação 

compõe um importante aspecto no desenvolvimento das forças produtivas, potencializando as 

capacidades humanas no processo de trabalho, e virse-versa, que é eminentemente coletivo, 

ou melhor, social. E é por isso que “quando o trabalhador coopera sistematicamente com 

outros, livra-se dos grilhões de sua individualidade e desenvolve as possibilidades de sua 

espécie” (MARX apud BOTTOMORE, 2001, p.80). Desse modo, “Marx pode argumentar 

que a cooperação leva à criação da força coletiva de trabalho, que é mais do que a soma das 

partes que a constituem” (Idem). 

Portanto, a cooperação está atrelada ao processo de (re)produção da vida social. 

Sobre isso, Iamamoto (2009) afirma:  

 

A produção da própria vida no trabalho e da alheia na procriação dá-se numa 

dupla relação natural e social; social no sentido de que compreende a 

cooperação de muitos indivíduos. Portanto, determinado modo de produzir 

supõe, também, determinado modo de cooperação entre os agentes 

envolvidos, determinadas relações sociais estabelecidas no ato de produzir, 

as quais envolvem o cotidiano da vida em sociedade (p.17). 

 

É, entretando, sob a vigência do modo de produção capitalista que a cooperação 

assume contornos radicalmente novos, passando a se desenvolver sobre as bases das 

contradições inerentes a essa sociedade. Dentres estas, a contradição fundamental entre capital 

e trabalho, sustentada na dissociação e alienação cada vez maior entre trabalhadores e a 

propriedade dos meios pelos quais realizam o trabalho, convertendo em assalariados os 

produtores diretos. 

 Desse modo, a cooperação sob a égide do capital é partícipe do movimento que 

gera como tendência histórica a polarização entre riqueza produzida pelo trabalho coletivo e 

apropriação privada desta riqueza, gerando consequentemente um enorme contingente de 

pessoas (denominado por Marx de superpopulação relativa),  que vivem à margem do 

usufruto das riquezas, aprofundando o fenômeno do pauperismo.  

Diante disso, podemos dizer que “as forças produtivas do trabalho coletivo são 

apropriadas pelo capital, enfrentando o trabalhador com elementos que os subjugam” 

(IAMAMOTO, 2009,p.17). Assim, 
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o trabalhador torna-se tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto 

mais a sua produção aumenta em poder de extensão. O trabalhador torna-se 

uma mercadoria tanto mais barata, quanto maior número de bens produz. 

Com a valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a 

desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz apenas 

mercadorias; produz também a si mesmo e ao trabalhador como uma 

mercadoria, justamente na mesma proporção com que produz bens. A 

realização do trabalho aparece na esfera da economia política como 

desrealização do trabalhador, a objetivação como perda e servidão do objeto, 

a apropriação como alienação (MARX, 2004, p.111-112). 

 

A cooperação do trabalho apresenta-se como capacidade do trabalho socialmente 

combinada sob o aspecto do trabalhador coletivo
23

, “forma fundamental do modo de 

produção capitalista” (MARX, 2008, p.388), valorizando o valor 
24

 (agora, não apenas do 

valor-de-uso como também do valor-de-troca
25

), através do aumento da produtividade com a 

divisão social do trabalho
26

, inserção de técnicas e diminuição do tempo socialmente 

necessário. O processo de trabalho “passa a ser efetuado sob a forma de cooperação de muitos 

trabalhadores livres e de máquinas no interior da fábrica” (IAMAMOTO, 2009, p.17).  

Segundo Marx (2008),  

  

a produção capitalista só começa realmente quando um mesmo capital 

particular ocupa, de uma só vez, número considerável de trabalhadores, 

quando o processo de trabalho amplia sua escala e fornece produtos em 

maior quantidade. A atuação simultânea de grande número de trabalhadores, 

no mesmo local, ou, se se quiser, no mesmo campo de atividade, para 

produzir a mesma espécie de mercadoria sob o comando do mesmo 

                                                           
23

 “A lei da produção do valor só se realiza plenamente para o produtor individual quando produz como 

capitalista, empregando, ao mesmo tempo, muitos trabalhadores, pondo em movimento, desde o começo, 

trabalho social médio (...) o emprego simultâneo de grande número de trabalhadores opera uma revolução nas 

condições materiais do processo de trabalho (...), em suma, uma parte dos meios de produção é agora utilizada 

em comum no processo de trabalho. O valor-de-troca das mercadorias e, portanto, dos meios de produção não 

aumenta em virtude da maior exploração de seu valor-de-uso” (MARX, 2008, p.377). 
24

 No modo de produção capitalista, “na medida em que do trabalho resultam mercadorias cujo possuidor é o 

capitalista, que, vendendo-as, obtém um excedente dos produtores diretos, o trabalho é, além de processo de 

criação de valor, processo de valorização do capital. A criação de valor opera-se no tempo de trabalho 

necessário; a valorização opera-se no tempo de trabalho excedente” (NETTO; BRAZ, 2007, p.111). 
25

 Na sociedade capitalista “os valores-de-uso são, ao mesmo tempo, os veículos materiais do valor-de-troca. O 

valor-de-troca revela-se, de início, na relação quantitativa entre valores-de-uso de espécies diferentes, na 

proporção em que se trocam, relação que muda constantemente no tempo e espaço” (MARX, 2008, p.58). 
26

 A também chamada de divisão capitalista do trabalho “conduz à especialização das atividades e, ao mesmo 

tempo, à destruição dos saberes de ofício que permitiam ao trabalhador o conhecimento técnico do conjunto das 

operações necessárias à produção de certo bem; alocado a uma única e determinada tarefa, que repetirá ao longo 

de todas as jornadas de trabalho, o trabalhador será despojado dos seus conhecimentos e perderá o controle de 

suas tarefas (...). A divisão capitalista do trabalho no interior das unidades produtivas propiciará um enorme 

aumento da produtividade do trabalho e terá como efeito uma diferenciação da força de trabalho que favorecerá 

os desígnios do capitalista” (NETTO; BRAZ, 2007, p.112). Segundo Iamamoto (2009), as formas gerais dessa 

divisão são expressas “no mercado mundial, por grupos de países, no interior de um país, entre agricultura e 

indústria, cidade e campo, etc., passando pelas formas singulares e particulares dentro dos ramos de produção, 

até a divisão do trabalho no interior da oficina” (p.16) 
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capitalista constitui, historicamente e logicamente, o ponto de partida da 

produção capitalista (...). Chama-se cooperação a forma de trabalho em que 

muitos trabalham juntos, de acordo com um plano, no mesmo processo de 

produção ou em processos de produção diferentes, mas conexos (...). Não se 

trata aqui da elevação da força produtiva individual através da cooperação, 

mas da criação de uma força produtiva nova, a saber, a força coletiva 

(MARX, 2008, p. 375-379) 

 

Assim sendo, ainda que a cooperação tenha existido nos modos de produção 

anteriores, é apenas no capitalismo que ela pode ser “sistematicamente explorada, graças à 

disponibilidade de trabalhadores assalariados que podem ser reunidos em grande número” 

(BOTTOMORE, 2001, p.81).  Além disso,  

 

a concorrência transforma essa possibilidade em necessidade, já que a força 

coletiva do trabalho deve ser utilizada para produzir dentro de um tempo de 

trabalho socialmente necessário. Conseqüentemente, no contexto da 

concorrência, a análise da cooperação capitalista apenas basta para 

demonstrar a necessidade da acumulação individual e social do capital, 

mesmo quando a parte coletiva do trabalho cria economia no uso dos meios 

de produção (...). O trabalho em cooperação requer uma influência 

organizadora em quaisquer circunstâncias, mas, para a produção capitalista, 

esse papel organizador está inseparavelmente ligado ao papel de disciplinar 

trabalhadores no processo de trabalho com vistas à extração da mais-valia. A 

maior produtividade que daí resulta parece derivar do (...) poder do capital 

ou do capitalista, o que tende a obscurecer o papel desempenhado pelo 

trabalho como única fonte do valor e da mais-valia (Idem).  

 

Fazendo uma comparação com as experiências de cooperação pré-capitalistas, 

Marx (2008) ressalta as singularidades da cooperação capitalista, como a inexistência de 

propriedade comum dos meios de produção e a venda da força de trabalho ao capitalista. Essa 

cooperação, “historicamente, desenvolve-se em oposição à economia camponesa e ao 

exercício independente dos ofícios” (p.387).  Isso o faz concluir que “a cooperação capitalista 

não se manifesta como forma histórica especial de cooperação, mas a cooperação é que se 

manifesta como forma histórica peculiar do processo de produção capitalista, como forma 

histórica que o distingue especificamente” (p.388).  

Desse modo, a força produtiva social do trabalho desenvolvida por intermédio da 

cooperação dos trabalhadores aparece como força produtiva do capital, o que faz da 

cooperação uma forma específica do processo de produção capitalista, em contraste com o 

processo de produção de trabalhadores isolados e independentes. Assim, a “produtividade 

elevada dessa nova força coletiva não representa a existência da associação de trabalhadores, 

mas a existência do capital, uma vez que a organização coletiva no processo de produção não 
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é demandada e estabelecida por eles, mas sim pelo capital” (SOUSA, 2004, p.57), ou seja, o 

controle do processo de produção é do capital, ou melhor, da burguesia enquanto classe 

social, o que caracterizaremos mais adiante.  

Como vemos, a cooperação apresenta-se como um elemento fundamental para a 

consolidação da hegemonia burguesa. Isso tendo em vista que, segundo Acanda (2006),  

 

o conceito de hegemonia em Gramsci ressalta a capacidade da classe 

dominante de obter e manter seu poder sobre a sociedade pelo controle que 

mantém sobre os meios de produção econômicos e sobre os instrumentos de 

repressão, mas, principalmente, por sua capacidade de produzir e organizar o 

consenso e a direção política, intelectual e moral dessa sociedade. A 

hegemonia é, ao mesmo tempo, direção ideológico-política da sociedade 

civil e combinação de força e consenso para obter o controle social 

(ACANDA, 2006, p.178) 

 

Nesse sentido, é importante também atentar que a hegemonia do capital não se 

constituiu apenas no plano econômico, mas também no político e cultural. Entretanto, esse 

assunto será melhor abordado nos próximos capítulos.  

Por enquanto, ressaltamos que as relações de cooperação pressupõem as 

configurações do trabalho em determinado tempo histórico, não se tratando de uma “forma 

fixa”. Com isso, lembramos que “a produção de valores-de-uso não muda sua natureza geral 

por ser lavada a cabo em benefício do capitalista ou estar sob seu controle” (MARX, 2008, 

p.211). Desta forma, por mais que o caráter vigente do trabalho na realidade contemporânea 

seja o alienado, voltado para as necessidade de acumulação do capital, como já apresentamos, 

o trabalho, por outro lado, não deixou de ser fonte de satisfação das necessidades humanas, 

fundamental para o desenvolvimento das potencialidades da espécie humana, do ser social.  

 

Todo trabalho é, de um lado, dispêndio de força humana de trabalho, no 

sentido fisiológico, e, nessa qualidade de trabalho humano igual ou abstrato, 

cria o valor das mercadorias. Todo trabalho, por outro lado, é dispêndio de 

força humana de trabalho, sob forma especial, para um determinado fim, e, 

nessa qualidade de trabalho útil e concreto, produz valores-de-uso (MARX, 

2008, p.68).   

 

Sob essas contradições, o trabalho e, portanto, a cooperação (como também todas 

as objetivações humanas derivadas do trabalho em seu aspecto ontológico) carregam consigo 

a força motriz que, por um lado, pode intensificar ainda mais a alienação e, por outro, tem a 

capacidade de desencadear e fortalecer possíveis transformações que viabilize uma 

hegemonia orientada para emancipação humana. Isso mesmo nos marcos do capital.  
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1.2. Cooperação e luta de classes: a questão do controle social e da incontrolabilidade 

do capital  

 

 

Sabemos que o desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo tem 

desencadeado como expressão o aprofundamento da questão social e, conseqüentemente, o 

acirramento dos conflitos por intermédio das classes sociais, na tentativa incessante de se 

reproduzirem objetiva e subjetivamente. Está em jogo, portanto, permanentemente, interesses 

antagônicos entre capital e trabalho representados por sujeitos coletivos que compõem as 

classes fundamentais: de um lado, aqueles que controlam os meios de produção e reprodução 

da sociedade; de outro, os que possuem como única e principal fonte de sobrevivência a 

venda da sua força de trabalho sendo, portanto, dirigidos e dominados. Esse antagonismo vem 

orientado as experiências históricas que conformam os rumos da cooperação a partir de dois 

principais elementos: a luta de classes e o controle social.  

A cooperação vem caminhando entre a disputa de projetos de sociedade 

fundamentalmente diferenciados. “Bastaria uma breve análise na história dos séculos 19 e 20 

para perceber que os liberais, a socialdemocracia, os marxistas e anarquistas se pronunciaram 

sobre o mesmo (...) estamos numa sociedade em disputa. Como não poderia deixar de ser, o 

cooperativismo e o associativismo não escapam a esta luta” (NOVAES, 2007, p.09). Isso 

muito embora exista nesses últimos séculos a construção de uma hegemonia que tenha 

consolidado o controle da burguesia enquanto classe. Para isso, segundo Netto e Braz (2007), 

no âmbito da produção, 

 

num primeiro momento, o capitalista reuniu os trabalhadores que assalariava 

num mesmo espaço físico, o que lhe permitia supervisionar as tarefas 

produtivas (...). Os trabalhadores executavam as suas operações sob formas 

de cooperação e as técnicas produtivas eram inteiramente controladas pelos 

trabalhadores (...). O fato de os trabalhadores deterem o conhecimento 

reduzia em muito o poder do capitalista, que deles dependia em larga 

medida. Pode-se afirmar que, no trabalho cooperativo, o controle do 

capitalista sobre o processo de trabalho era apenas forma (nas palavras de 

Marx, encontramos aqui a subsunção formal do trabalho ao capital). Na 

segunda metade do século XVIII, (...) à cooperação passa a suceder a 

manufatura. Aqui, já não se trata de reunir trabalhadores num espaço físico 

determinado; trata-se de reuni-los e de especializar as suas atividades – com 

a manufatura, o capital introduz na produção uma divisão do trabalho 

específica (...). O período manufatureiro desobstrui a via para que o processo 

de trabalho seja realmente comandado pelo capital (...). É então que se 

instaura a produção especificamente capitalista, implementada através de 

máquinas (...) e típica da grande indústria (...) o trabalhador passa a ser um 
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apêndice das máquinas, a sua desqualificação se acentua e igualmente se 

aprofunda a divisão do trabalho (...) a divisão entre a concepção dos 

processos e a sua execução (...). Quando o processo de trabalho está 

subordinado realmente ao capital, quando o trabalhador perde o controle 

desse processo, o capital encontra as melhores condições para incrementar a 

produção do excedente – vale dizer, a subsunção real do trabalho ao capital 

propicia a este último potenciar a extração de mais-valia (p.111-113). 

 

Nesse sentido, diante da subsunção real do trabalho ao capital, a cooperação dos 

assalariados passa a depender da amplitude da concentração dos meios de produção em mãos 

dos capitalistas, do domínio e da “magnitude do capital que cada capitalista dispõe dos meios 

de subsistência de numerosos trabalhadores” (MARX, 2008, p.383). Agora, certo montante 

mínimo é “condição necessária para a conversão de muitos processos isolados e 

independentes num processo de trabalho social, combinado (...). O comando do capitalista no 

campo da produção torna-se então tão necessário quanto o comando de um general no campo 

de batalha” (Idem). 

Isso porque, para Marx (2008), tal como “uma orquestra exige um maestro”, todo 

trabalho coletivo desenvolvido em grande escala demanda uma direção que articule 

simultaneamente as atividades individuais. Essa função “assume-a o capital logo que o 

trabalho a ele subordinado se torna cooperativo” (p.384). Portanto, a classe que tem o controle 

da sociedade, tem o controle na produção e, conseqüentemente, sob o processo de trabalho 

como um todo, ou seja, sob os meios (instrumental) de trabalho; os objetos de trabalho; e sob 

o próprio trabalho em si. É dominante, então, a classe detentora da técnica e da propriedade, o 

que, como vemos hoje, com os oligopólios, tem cada vez mais se concentrado nas mãos de 

poucos. 

 

O trabalhador como consumidor ocupa uma posição de crescente 

importância para a manutenção do curso tranqüilo da produção capitalista. 

Todavia, permanece completamente excluído do controle tanto da produção 

quanto da distribuição (...). Trata-se de uma contradição que introduz 

complicações adicionais no sistema produtivo vigente, baseado numa divisão 

socialmente estratificada do trabalho (...). No decurso do desenvolvimento 

humano, a função do controle social foi alienada do corpo e transferida 

para o capital (MÉSZÀROS, 2002, p.55). 

 

Assim, a história mais recente tem registrado um contínuo embate entre as classes 

que vêm forjando importantes experiências de resistência no seio da luta social. Chamamos a 

atenção para aquelas que, orientadas pela perspectiva socialista, têm construído o legado da 
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classe trabalhadora, especialmente no âmbito da cooperação na produção em meio às 

contradições da dinâmica capitalista.  

Lembremos os desafios que se colocavam aos trabalhadores no início do século 

XX, dos quais Rosa Luxemburgo foi uma das grandes interlocutoras ao pautar a questão 

Reforma ou Revolução?, tão cara a socialdemocracia alemã e, mais precisamente, ao 

revisionismo de Eduardo Bernstein
27

. Os acontecimentos desse período influenciam as mais 

diversas organizações de trabalhadores em todo o mundo, até hoje, que se dispuseram a 

empreender processos organizativos orientados para a construção de uma nova hegemonia de 

classe. Diante do caráter atual dessa questão, especialmente com a reestruturação produtiva 

emergente no século XXI, que posteriormente iremos tratar, ousamos fazer uma breve 

referência às contribuições de Luxemburgo (1999). 

O grande alvo de suas críticas foi à concepção que começava a ganhar espaço no 

Partido Social-democrata Alemão (SPD), respaldada pelas idéias de Bernstein da teoria dos 

“meios de adaptação”, que, em suma, renuncia a transformação social e vê nas reformas o 

próprio fim da luta de classes. Na verdade, tal concepção ganhou fôlego e contribuiu para a 

participação do partido e de grande parcela de trabalhadores na Primeira Guerra Mundial. A 

crítica de Rosa estruturou-se, fundamentalmente, a partir de experiências ascendentes em sua 

época, que apontavam para a impossibilidade de construir o socialismo através de reformas 

graduais do capitalismo, com multiplicação de cooperativas de produção e consumo, o 

aumento do poder sindical e a ampliação da democracia parlamentar.  

 

 O resultado mais próximo e mais provável é uma mudança de tática visando 

obter por todos os meios os resultados práticos da luta, isto é, as reformas 

sociais. O ponto de vista de classe, nítido e irreconciliável, que só tem razão 

de ser se tiver em vista a conquista do poder, tornar-se-á cada vez mais um 

obstáculo, a partir do momento em que os resultados práticos imediatos 

venham a constituir a finalidade principal. A conseqüência direta será a 

adoção de uma „política de compensações‟, em outras palavras uma „política 

de barganha‟, e uma atitude conciliacionista (LUXEMBURGO, 1999, p.61). 

 

Desta forma, Rosa aponta uma contradição fundamental: esses meios (sindicatos, 

cooperativas, reformas sociais e democratização política do Estado) historicamente não 

podem suprimir a lei do valor. No caso dos sindicatos, a luta é reduzida para a regularização 

                                                           
27

 “Um dos principais teóricos do Partido Socialdemocrata alemão e da II Internacional, cerca de 1890. Levantou 

mais tarde a bandeira da revisão do marxismo. Aderiu à social-democracia pela altura de 1870 (...). As idéias de 

Bernstein tiveram uma imensa influência, não somente sobre a socialdemocracia alemã, mas também sobre todo 

o movimento operário internacional. Pois o revisionismo é a expressão ideológica da adaptação da classe 

operária às condições criadas pelo capitalismo no curso do período de 1800 a 1911. Ele reflete as aspirações 

pequeno-burguesas da aristocracia operária” (LUXEMBURGO, 1999, p.121-122).   
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da exploração capitalista. No caso do Estado, por ser um “Estado de classe”, representante dos 

interesses dos capitalistas, as reformas por ele praticadas não é uma aplicação do “controle 

social, isto é, do controle da sociedade trabalhando livremente no seu próprio processo de 

trabalho, mas um controle da organização de classe do capital sobre o processo de produção 

do capital” (LUXEMBURGO, 1999). 

Daí o equívoco em considerar que se pode realizar o socialismo pelas 

cooperativas e torná-las o fim ao invés de um dos meios. Sobre isto, Rosa expõe diversos 

argumentos que vão de encontro à concepção de cooperativas defendida por Bernstein: 

 

Os dois meios, graças aos quais se propõe Bernstein a realizar a reforma 

socialista, isto é, cooperativas e sindicatos, evidenciam-se pois 

absolutamente incapazes de transformar o modo de produção capitalista (...) 

renuncia espontaneamente à luta contra o modo de produção capitalista, 

dirigindo o movimento socialista apenas no sentido da luta contra o modo de 

repartição capitalista. (LUXEMBURGO, 1999, p.85) 

 

Ao analisar as cooperativas, em especial as cooperativas de produção, Rosa chama 

atenção para a sua essência híbrida dentro da economia capitalista composta por uma pequena 

produção socializada dentro de uma troca capitalista. Considerando que, na economia 

capitalista, a troca domina a produção, fazendo da exploração impiedosa, isto é, da completa 

dominação do processo de produção pelos interesses do capital, em face da concorrência. 

Rosa atenta para o caso da cooperativa de produção, onde os “operários vêem-se na 

necessidade contraditória de governar a si mesmos com todo o absolutismo necessário e 

desempenhar entre eles mesmos o papel de patrão capitalista” (LUXEMBURGO, 1999, p.81). 

Segundo ela, é desta contradição que morre a cooperativa de produção, “quer pela volta à 

empresa capitalista, quer, no caso de serem mais fortes os interesses dos próprios operários” 

(Idem).  

Neste caso, complementa Rosa, “as cooperativas de produção têm de limitar-se, 

na melhor das hipóteses, a um pequeno mercado local” tendo em vista que todos os ramos 

mais importantes da produção capitalista estão excluídos da cooperativa de produção. Eis 

porque, sem levar em consideração o seu caráter híbrido, “as cooperativas de produção não 

podem ser consideradas uma reforma social geral”, pela simples razão de pressupor a sua 

realização geral, antes de tudo, a supressão do mercado mundial e a dissolução da economia 

mundial atual em pequenos grupos locais de produção e de troca, “constituindo no fundo, por 

conseguinte, um retrocesso da economia do grande capitalismo à economia mercantil da Idade 

Média” (LUXEMBURGO, 1999, p.82-83). 
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Já para Marx e Engels, conforme nos apresenta Bottomore (2001), a idéia da 

cooperativa em si não é condenada, mas apenas as suas deformações.  

 

Nesse sentido, as cooperativas apoiadas pelo Estado na Prússia e a defesa em 

termos socialistas que Lassalle delas fazia foram atacadas por Marx. Os 

armazéns cooperativos são considerados como arranhões superficiais na face 

do capitalismo a não ser que façam parte de associações produtivas das 

forças e relações de produção e „as forças organizadas da sociedade‟ (poder 

de Estado) tenham sido transferidas, por meio da atividade da classe 

operária, para os próprios produtores (p.20). 

 

Assim, é feita uma crítica central aos desdobramentos da “teoria da adaptação ao 

capitalismo” tendo em vista que leva a cargo toda a reforma socialista em cooperativas, “de 

luta contra o capital de produção, isto é, contra a principal base da economia capitalista, a uma 

luta contra o capital comercial e, principalmente, contra o pequeno e médio capital comercial, 

isto é, unicamente contra pequenos ramos do tronco capitalista” (Idem). 

Desta forma, diante do legado que Rosa Luxemburgo nos deixou enfrentando 

muitos dos impasses e desafios de sua época, atentamos para o equívoco que algumas 

organizações de trabalhadores historicamente têm enfrentado ao restringir as relações de 

cooperação na produção a uma forma fixa, como as cooperativas. Estas foram (e são) apenas 

uma dos meios mais comuns de materialização e institucionalização do trabalho cooperado. O 

ponto central, a nosso ver, é atentarmos para os desafios do controle dos trabalhadores 

sobre as decisões políticas, condições e relações de trabalho, o que demanda observarmos 

as tendências desse processo transcorridas pela história. 

Ao contrário do que muito tem se perpetuado, as ações em busca de uma 

organização da produção capaz de possibilitar uma vida em bases mais igualitárias, coletivas 

e cooperadas faz parte de um longo percurso da humanidade. No entanto, como já afirmamos, 

esse caminho toma forma e condicionantes sócio-históricos diferenciados sob a regência da 

sociabilidade capitalista, repercutindo decisivamente nas práticas organizativas das classes e 

seus desdobramentos. Sobre isto, ressalta Novaes (2007): 

 

As iniciativas autogestionárias de produção dos meios de vida deixam um 

rastro histórico desde há pelo menos dois séculos. Assumem formas 

institucionais e de organização variadas, sempre espremidas e impulsionadas 

pelas condições materiais e sociais da ocasião, em cenários de guerras, crises 

econômicas ou irrupções revolucionárias. Mas, também, durante a ascensão 

do capitalismo transnacional nos seus 30 anos „gloriosos‟. Nesses ciclos de 

lutas sociais, a autogestão (e cooperação) configura um movimento 

espasmódico e em espiral. Como sentido geral, pode-se arriscar a idéia de 

que trazem dentro de si todas as possibilidades para a superação das relações 
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sociais e do modo de produção capitalista. E, também, todos os limites que 

essas conjunturas encerram (p. 14-15) 

 

 

Portanto, nos lançamos ao propósito de caracterizar, brevemente, esse percurso 

que, construído sob a luta de classes, nos deixa uma importante herança. Isso poderá nos 

trazer elementos fundamentais para analisarmos, mais adiante, a realidade contemporânea.   

Tomamos como ponto de partida o mesmo indicado por Novaes (2007). Trata-se 

de um período que retrata a revolta de 1839-1842, na França, dos tecelões de Lion, na época, 

uma importante cidade industrial francesa. A forma de luta dos canuts, mestres tecelões da 

seda, que chegaram a tomar a cidade por várias semanas com o lema “viver trabalhando ou 

morrer lutando” aponta, mesmo que de forma embrionária, um marco nas experiências que 

passam a reivindicar a cooperação dos trabalhadores, sob o controle destes. Essa luta foi 

precursora dos acontecimentos de 1848, “cravando a insígnia do direito ao trabalho”. O que 

os trabalhadores verdadeiramente reivindicaram era o “direito de participar na organização 

dos processos de produção da vida material e social” (p.16), mesmo que de forma antagônica 

ao que anunciava a ideologia industrial-burguesa insurgente. 

Durante o século XIX, as principais lutas e organizações de classe apontaram 

algumas formas de resistência dos trabalhadores frente ao processo de expansão mundial do 

capital, dentre as quais, as associações e as cooperativas. As estratégias, portanto, procuravam 

primar por um processo organizativo que possibilitasse a fusão de duas principais funções: 

organização para a produção dos meios de vida, por meio de diversas formas de cooperação, e 

a resistência coletiva e política. 

 

Deste período até a Comuna de Paris, em 1871, a associação foi o princípio 

articulador de relações sociais igualitárias, coletivistas e democráticas dos 

trabalhadores (...). A associação era como que o princípio e o meio para a 

superação das relações concorrenciais e individualizantes do capitalismo no 

interior das unidades de produção, da sociedade, do Estado e para além das 

fronteiras nacionais (NOVAES, p.16-17) 

 

No século XX a conjugação entre formas e instrumentos político-organizativos de 

trabalhadores e períodos revolucionários, de acirramento das contradições entre as classes, 

possibilitou o desencadeamento de diversas experiências atravessadas pelo viés da 

cooperação, com imensas particularidades que, no entanto, esta pesquisa não poderá 

contemplar.  

No caso particular da agricultura, de acordo com Fabrini (2010), temos, por 

exemplo, a experiência de produção coletiva e coletivização das terras após a Revolução 
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Russa, o que deu origem aos kolkozes (cooperativas de produção) e sovkozes (fazendas 

estatais).  

Na China, na primeira metade do século passado, com o objetivo de prosseguir 

com o processo de transformação do modo de propriedade dos meios de produção e das 

relações de produção no meio rural, foram criados os grupos de ajuda mútua, as cooperativas 

de base, as cooperativas agrícolas de produção e as comunas populares rurais. Estas se 

dividiam em brigadas de produção (uma cooperativa) que, por sua vez, eram divididas em 

equipes de trabalho (antiga aldeia ou grupo de ajuda mútua). Com a orientação que dizia: “a 

cada um de acordo com seu trabalho”, a distribuição de renda ocorria entre os produtores.  

Na realidade latino-americana, com suas particularidades no âmbito da formação 

econômica e social, um conjunto de ações no campo democrático e popular é desencadeado 

concomitante ao avanço do capitalismo monopolista dirigido pelo imperialismo norte-

americano em aliança com as burguesias nacionais.  

Nesse contexto, em Cuba, com o desenvolvimento do processo revolucionário que 

culminou em 1959, quando, a partir daí, a revolução promoveu um conjunto de 

transformações, inclusive a realização de uma ampla reforma agrária, iniciou-se a construção 

das bases do Sistema Cooperativista Cubano, constituído, em geral, por Cooperativas de 

Produção Agropecuária (CPAs) e Unidades Básicas de Produção Cooperativa (UBPCs). 

Atualmente, segundo Fabrini (2010), também existem as Cooperativas de Crédito e Serviço 

(CCSs), de natureza privada. 

Poderíamos citar também as diversas experiências que ocorreram em outros países 

no mesmo século, especialmente no leste europeu após a Segunda Guerra Mundial, como 

Bulgária, antiga Tchecoslováquia, Hungria, ex-Iugoslávia, Polônia, ex-República 

Democrática Alemã, Romênia. Outras, muito embora tenham tido pouco tempo de existência, 

emergiram em momentos de grande efervescência política e crise econômica repercutindo sob 

o acirramento dos conflitos e contradições de classes. Sobre isso, fazemos referência a 

períodos como: a Guerra Civil Espanhola; o Governo Allende, no Chile; a Revolução dos 

Cravos, em Portugal (1974-1976); as comissões de fábricas, no Brasil (1970-1980). 

Frente a esse breve percurso histórico, observamos que as experiências caminham 

contraditoriamente entre os avanços na correlação de forças políticas e os limites das 

tendências e condicionantes sócio-históricos que reafirmam o controle do capital e não dos 

trabalhadores. Por isso, a questão do controle, mesmo “sendo um tabu absoluto sob a 

dominação do capital” é “o mais vital dos incentivos para o processo de vida dos indivíduos”, 

enquanto sujeitos “autônomos autodeterminados” (MÉSZÀROS, 2002, p.969).  
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Assim, antes de tudo, é fundamental recorrermos, novamente, a um ensinamento 

central para que possamos continuar nossa análise na direção que escolhemos: “não é a 

consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência”. 

A subordinação à concorrência capitalista, cuja hegemonia está na relação 

estruturalmente hierárquica e antagônica entre capital e trabalho, impõe entraves às 

experiências de cooperação. Há grande possibilidade dessas experiências - principalmente 

sendo pontuais e sem sustentação em um projeto político - definharem ou mesmo se 

readequarem as relações típicas de uma empresa capitalista. Nesse sentido, a luta passa a ser 

somente contra o modo de repartição capitalista, não pela sua superação.  

Em suma, “os meios se tornam fins em si mesmos”, o que nos remete aos 

“velhos” paradigmas formulados pelo reformismo. Há, portanto, uma tendência das 

necessidades impostas pelo capital e pelo mercado orientarem as estratégias de produção e de 

distribuição do produto do trabalho cooperado: em vez de produzir para as necessidades 

humanas, produzem para a valorização do capital. 

Na atualidade, em plena emergência da crise do capital, a faceta do neoliberalismo 

e da reestruturação produtiva promove um conjunto de mudanças na vida dos trabalhadores e 

de suas organizações. Como já indicamos no início desse capítulo, por um lado, uma série de 

mecanismos é desenvolvida pela classe dominante no intuito de enfrentar os impasses na 

acumulação durante a crise. Alternativas à situação de intenso desemprego, por exemplo, 

através de “empreendimento populares” - muitas vezes na forma de cooperativas e 

associações que não necessitem de grande capitalização -, são incentivadas por intermédio do 

discurso da colaboração, transferindo a responsabilidade pelas causas da crise aos próprios 

trabalhadores e garantindo o controle social e níveis necessários de exploração. 

Por outro lado, tem tido notoriedade em vários países, especialmente na América 

Latina, diversas lutas e organizações da classe subalternizada que vêm repondo a necessidade 

de conjugar a cooperação entre os trabalhadores na produção a um projeto político de classe. 

Isso é fruto de um processo contraditório que gera o controle e a dominação capitalista, como 

também o seu contrário: a incontrolabilidade do capital e, portanto, os germes da sua 

superação. 

 

O capital sempre foi e continua a ser um modo necessariamente incontrolado 

e incontrolável de controle sociometabólico que precisa subjugar tudo o que 

estiver no caminho de sua auto-expansão (...). A grande diferença hoje é que 

a irrestringibilidade do capital percorreu seu curso histórico, tornando a 

incontrolabilidade do sistema uma ameaça grande demais para ser ignorada 

pelo outro lado. Isto é o que confere ao projeto socialista marxiano maior 
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relevância hoje do que nunca antes, pois apenas a busca do verdadeiro 

objetivo da transformação socialista – ir para além do capital – torna 

possível enfrentar, com alguma chance de sucesso duradouro, até mesmo os 

perigos mais imediatos (MÉSZÀROS, 2002, p.934). 

 

Nesse âmbito, fazemos relevância às ações atualmente desenvolvidas pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do Brasil, no campo da produção na 

agricultura. Essas ações passam a ter como eixo central a cooperação entre os produtores que 

vivem e trabalham tanto nas terras desapropriadas para fins de reforma agrária - também 

chamadas de “assentamentos” - como naquelas ocupadas pelos trabalhadores no processo de 

luta como tática política para exigir a realização da reforma agrária - conhecidas como 

“acampamentos”. O conjunto dessas experiências de cooperação na produção dirigidas por 

integrantes do MST nas mais diversas regiões do país têm constituído a denominada 

cooperação agrícola. Essa realidade, munida de contradições e determinantes históricos, 

passa a ser prioridade em nossa análise a partir de então, sem perder de vista, no entanto, a 

totalidade
28

da vida social. 

 

 

1.3. A Cooperação agrícola na realidade brasileira e o papel do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra/MST   

 

 

Remetendo-nos a realidade do Brasil, com suas particularidades históricas, 

sabemos que o desenvolvimento do capitalismo deu-se de forma bastante peculiar, sendo 

atrelado substancialmente ao caráter agrário da sociedade brasileira, atravessado por relações 

conservadoras, escravocratas e de heteronomia, subsidiando o desenvolvimento desigual e 

combinado
29

. A agricultura foi, desta forma, a base do avanço do capitalismo no país, desde o 

período de colonização, viabilizando historicamente a acumulação de capital de âmbito do 

comércio e da indústria.  

                                                           
28

 “A totalidade não se identifica meramente com o todo: significa, antes, a „realidade como um todo estruturado, 

dialético, no qual ou do qual um fato qualquer (classes de fatos, conjuntos de fatos) pode vir a ser racionalmente 

compreendido‟ (Kosik, 1969:35)” (NETTO, 1994, p.79). 
29

 Ocorre um agravamento súbito de tendências crônicas do desenvolvimento desigual e combinado, já que a 

modernização se intensifica e a industrialização é, em grande maioria, internacional, não rompe com a 

dependência do capital internacional. Fernandes (2007) define com uma relação de neocolonial. O autor destaca 

as transformações principalmente no que se referem à diferenciação do sistema de produção, à industrialização 

maciça e ao crescimento súbito das forças produtivas, acarreta para o regime de classes três mudanças, a saber: 

aumento do número e das diferenças entre as classes sociais; em um tempo muito curto a classe proletária se 

constitui como classe em si e começa a lutar por seu desenvolvimento; aumenta também o número de 

trabalhadores sem trabalho, o exército de reserva. 
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Atualmente, o processo caracterizado pela “primarização da economia” (PETRAS 

e VELTEMEYER, 2009) nos países latino-americanos, nos faz perceber esse fenômeno ainda 

como central, o que demonstra o permanente interesse do capital na questão fundiária. 

Conforme já explicita Iamamoto (2007), a questão agrária no país é decisiva para 

a compreensão das formas históricas assumidas pelo Estado “mediante os interesses de 

classes vinculados à propriedade territorial na composição política do poder interferindo nas 

grandes transformações operadas na vida da nação” (p.136). 

Dessa forma, a conjuntura brasileira vem sendo caracterizada nos últimos anos 

pelo avanço do agronegócio
30

, ocupando grandes extensões de terras com vantajosos recursos 

naturais. Essa situação é marcada por alguns aspectos, tais como: a crescente concentração de 

áreas produtivas
31

; intensificação da expropriação e exploração do trabalho na agricultura, 

inclusive com a presença de relações análogas ao trabalho escravo
32

; avanço de grilagens
33

 

de terras públicas; aumento de desastres e crimes ambientais, além de contaminação do solo 

devido, principalmente, a grande quantidade de uso de insumos e defensivos químicos – 

agrotóxicos
34

 -; ascensão de políticas assistencialistas e compensatórias, por parte do Estado, 

                                                           
30 O agronegócio é caracterizado como um modelo de desenvolvimento econômico da agropecuária capitalista. 

É uma tentativa de ocultar o caráter concentrador, predador, explorador e expropriatório para dar relevância 

somente ao caráter produtivista, destacando o aumento da produção, da riqueza e das novas tecnologias. O 

agronegócio é um novo tipo de latifúndio e ainda mais amplo, agora não concentra e domina apenas a terra, 

mas também a tecnologia de produção e as políticas de desenvolvimento. O agronegócio “consorcia de forma 

mais contundente a fusão de interesses entre setores agropecuários, industriais e financeiros, nos mais diferentes 

ramos e cadeias produtivas” (THOMAZ JR., 2008, p. 276). 
31

 O último Censo Agropecuário (2006), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

demonstra o quadro de concentração de terras no país. A área total de terras desapropriadas representa apenas 

2,7% da área rural do território nacional. 
32

 “A escravidão contemporânea é o trabalho degradante que envolve cerceamento da liberdade. A assinatura da 

Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, representou o fim do direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra, 

acabando com a possibilidade de possuir legalmente um escravo no Brasil. No entanto, persistiram situações que 

mantêm o trabalhador sem possibilidade de se desligar de seus patrões, reproduzindo relações sociais 

semelhantes ao período da escravidão (...). A Convenção nº 29 da OIT de 1930, define sob o caráter de lei 

internacional o trabalho forçado como „todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e 

para o qual não se tenha oferecido espontaneamente‟. A mesma Convenção nº 29 proíbe o trabalho forçado em 

geral incluindo, mas não se limitando, à escravidão. A escravidão é uma forma de trabalho forçado (...). Trabalho 

escravo se configura pelo trabalho degradante aliado ao cerceamento da liberdade”. Disponível em 

http://www.reporterbrasil.org.br, acesso em 26.01.10. 
33

 Historicamente no Brasil o processo de grilagem tornou-se bastante comum sendo conhecido como crime em 

que os „grileiros‟, geralmente com poderio econômico, se apropriam indevidamente de terras públicas através de 

falsificação de documentos. “O termo „grilagem‟ está relacionado a um mecanismo utilizado pelos grileiros em 

suas falsificações de documentos. Para garantir o aspecto de documento antigo e, portanto, supostamente 

autentico, os papéis eram deixados em gavetas junto a grilos. Com a ação dos insetos, os papéis ganham um 

aspecto de velhos. Segundo estudo realizado pelo governo federal para a Comissão Parlamentar de Inquérito da 

Grilagem, em 1999, havia cerca de 100 milhões de hectares de terras griladas, a maioria no estado do Pará. Já 

segundo o levantamento de 2006, feito por institutos de pesquisas e organizações não-governamentais, 30 

milhões de hectares ainda eram grilados no Pará, o que equivale a 23% do território paraense”. Disponível em 

http://ambiente.hsw.uol.com.br/grilagem.htm, acesso em 15.01.10. 
34

 Segundo o Jornal Brasil de Fato, em 17 de fevereiro de 2011, o Brasil assume hoje o patamar de maior 

consumidor mundial de agrotóxicos. Desde a década de 1970, o governo, pressionado pelos países produtores 

http://www.reporterbrasil.org.br/
http://ambiente.hsw.uol.com.br/grilagem.htm
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voltadas para os trabalhadores do campo; sucateamento dos órgãos públicos responsáveis pela 

política agrária como o INCRA; desmoralização e criminalização das lutas sociais. 

Diante de tal realidade, percebe-se que a reforma agrária no país não tem tido 

avanços. Segundo dados do último Censo Agropecuário (2006), elaborado pelo IBGE, a 

agricultura familiar tem atualmente apenas 24,3% (ou 80,25 milhões de hectares) da área 

agrícola. Além de ter menos terras, essa agricultura tem menos recursos públicos como 

suporte de suas atividades. Recebeu cerca de 13 bilhões de reais em 2008 contra cerca de 100 

bilhões do agronegócio. A pesquisa reafirma a divisão desigual dos fundos públicos. Além 

disso, os dados demonstram a permanência do velho quadro da concentração fundiária no 

país, pois apontam que, enquanto as pequenas propriedades (com menos de 10 hectares) 

ocupam apenas 2,7% da área ocupada por estabelecimentos rurais, as grandes propriedades 

(com mais de 1000 hectares) ocupam 43% da área total. O que torna os números assustadores 

é o fato das pequenas propriedades representarem 47% do total de estabelecimentos rurais, 

enquanto os latifúndios correspondem a apenas 0,91% desse total
35

.  

Tais condições revelam o caráter histórico do modo de produzir, distribuir e 

acumular bens materiais e riqueza no capitalismo contemporâneo, tendo como principal 

expressão o pauperismo no campo e nas cidades.  

Nesse contexto, percebemos a marca das lutas e resistências daqueles que 

vivem de seu trabalho, gerando continuamente conflitos sociais. Parte dessa trajetória 

encontra-se no período caracterizado pela ascensão de reivindicações e lutas sociais, fruto 

tanto da organização política dos operários, que inauguram uma nova fase no sindicalismo 

brasileiro, como dos trabalhadores rurais, por intermédio dos movimentos e sindicatos rurais, 

tendo como marco histórico as décadas de 1970 e 1980.  

Faz-se necessário ressaltar que esse processo só pode ser entendido caso seja 

associado às mudanças mais amplas que marcam o final do século XX, especialmente na 

América Latina. Trata-se de uma conjuntura caracterizada pelo fim das ditaduras militares, 

em especial no Brasil, e pelo avanço do período de “redemocratização” que proporcionou a 

constituição de organizações políticas de classe em torno do Programa Democrático e 

                                                                                                                                                                                     
desses agroquímicos por intermédio das agências internacionais, criou um plano nacional de defensivos agrícolas 

condicionando o crédito rural ao uso de agrotóxicos. “Depois disso houve muito lobby político, inclusive, 

tivemos ministro ligado a empresas produtoras de agrotóxicos”. Atualmente, “as cinco maiores produtoras de 

agrotóxicos têm fábricas no Brasil - Basf, Bayer, Syngenta, DuPont e Monsanto”.  
35

 Disponível em www.ibge.gov.br, acesso em 26.06.10. 

http://www.ibge.gov.br/
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Popular
36

. Dentre estas, o MST, a Central Única de Trabalhadores (CUT) e o Partido dos 

Trabalhadores (PT), merecem destaque.  

Vale destacar que tanto o MST como as outras organizações de trabalhadores 

rurais que emergem nesse período têm sido influenciadas pelas diversas experiências 

desenvolvidas no país, tais como as das Ligas Camponesas
37

 e as Comunidades Eclesiais de 

Base (CEBs), possuindo uma formação e um histórico de lutas peculiar, fruto do 

amadurecimento político dos trabalhadores rurais 

 

resultante de um longo e intermitente processo de lutas, expressas nos 

quilombos, nas greves do colonato, no cangaço, nos movimentos 

messiânicos, nas ligas camponesas, no sindicalismo rural, nas greves dos 

assalariados permanentes e temporários e na luta pela terra dos posseiros, 

parceiros e arrendatários. Essas lutas se unem à história do movimento 

operário urbano e do sindicalismo brasileiro, que remontam aos primórdios 

da industrialização (IAMAMOTO, 2007, p.140). 

 

Observamos, portanto, que, mesmo sob a hegemonia do capital que se afirma 

através de “novas” formas de exploração e dominação, os trabalhadores vêm acirrando lutas 

sociais que têm possibilitado algumas conquistas tanto no âmbito econômico como no 

político. As reformas de base, dentre elas a reforma agrária, passam a ser grandes bandeiras 

das organizações políticas dos trabalhadores. Essa reivindicação, alvo de interesses 

divergentes e antagônicos, é tão atual no país quanto a meio século atrás.  

É exatamente nesse processo que toma relevância, inicialmente no Sul do Brasil, o 

MST enquanto um dos principais sujeitos coletivos, representando nas duas últimas décadas a 

luta dos trabalhadores rurais do Brasil. Trata-se de uma organização criada oficialmente em 

1984, há 26 anos, atuando em todo o país, formada essencialmente por trabalhadores 

“acampados” (em ocupações de terras) e “assentados” (em terras desapropriadas pelo Estado, 

                                                           
36

 Aprovado no 5º Encontro Nacional do PT, o Programa Democrático e Popular possui resoluções políticas e 

linhas (alianças e lutas gerais) prioritárias que passavam a orientar as organizações políticas do “campo 

democrático e popular”. Nesse programa, o socialismo é tido como objetivo estratégico sob a alternativa de lutas 

e bandeiras políticas democráticas e populares, a exemplo da reforma agrária e urbana. Disponível em 

www.pt.org.br e www.fpabramo.org.br, acesso em 25.03.2011. 
37

 As Ligas Camponesas (1954/1964) foram uma forma de organização das massas camponesas do Nordeste, em 

especial dos moradores dos engenhos da Zona da Mata e principalmente nos estados de Pernambuco, Paraíba e 

Rio Grande do Norte. Como movimento de massas, não tinha muita formalidade organizativa, apesar da 

existência de estatutos. Os camponeses ser reuniram por local de moradia e planejavam lutas sociais para 

resolver problemas específicos. Havia unidade estadual e nacional proporcionada por uma direção política 

coletiva e por um programa político. As Ligas Camponesas se constituem como principal movimento social 

camponês colocando na pauta de discussão no país o debate sobre a reforma agrária com o lema “Reforma 

Agrária, na lei ou na marra” (STEDILE, 2006). 

http://www.pt.org.br/
http://www.fpabramo.org.br/
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via INCRA, para fins de reforma agrária) que, como veremos mais adiante,  vêm defendendo 

não apenas um projeto próprio de agricultura e reforma agrária, como também de sociedade.  

Considerado atualmente o maior movimento popular do Brasil, o MST vem, 

durante a sua trajetória, construindo e defendendo estratégias e princípios de produção e 

organização política, pautados em uma ampla participação popular, cooperação e gestão 

democrática. O Movimento tem participado ativamente da vida política do país travando 

“ações diretas” (ocupações de terras e prédios públicos, por exemplo), marchas e 

manifestações por todo o país através de alianças nacionais e internacionais (a exemplo da Via 

Campesina
38

) com setores da classe trabalhadora. No entanto, tem passado constantemente 

por um processo de avaliação interna, o que possibilita rever suas táticas frente à conjuntura 

política e econômica de cada época. Dentre essas, aquelas no âmbito da produção. 

Na defesa de outro modelo de produção na agricultura que se contraponha ao 

hegemônico, o MST vem formulando uma “alternativa” política e econômica, voltada para a 

auto-sustentação e organização produtiva nas áreas onde atua, denominada de cooperação 

agrícola. O caminho percorrido, até então, na construção dessa estratégia só pode ser 

analisado levando em consideração alguns períodos mais relevantes. 

Nos anos de 1979 a 1985, a luta dos trabalhadores rurais em torno da reforma 

agrária foi marcada pelos lemas “Terra para quem nela trabalha!” e “Terra não se ganha, 

terra se conquista!”. Trata-se do período da “redemocratização” do país em que se apresenta 

uma idéia preliminar da produção por parte do MST, em ocasião do seu I Encontro Nacional, 

na cidade de Cascavel (PR). Segundo Stédile e Fernandes (2005), esse era um momento em 

que havia muita dificuldade de discutir sobre a forma de organizar a produção na agricultura. 

Como existia muita influência da igreja católica, mais precisamente da Teologia da 

Libertação
39

, o debate vigente era de cunho popular, cristão e humanista. Os problemas reais, 

fruto das transformações no padrão de acumulação capitalista na agricultura, começaram a 

                                                           
38

 “La Vía Campesina es el movimiento internacional que agrupa a millones de campesinos y campesinas, 

pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el 

mundo. Defiende la agricultura sostenible a pequeña escala como un modo de promover la justicia social y la 

dignidad. Se opone firmemente a los agronegocios y las multinacionales que están destruyendo los pueblos y la 

naturaleza (...). La Vía Campesina comprende en torno a 150 organizaciones locales y nacionales en 70 países de 

África, Asia, Europa y América. En total, representa a alrededor de 200 millones de campesinos y campesinas. 

Es un movimiento autónomo, pluralista y multicultural, sin ninguna afiliación política, económica o de cualquier 

otro tipo”.  Disponível em http://viacampesina.org/, acesso em 29.03.2011. 
39

 “A Teologia da Libertação consegue influenciar as resoluções da cúpula clerical, apesar da reação dos 

segmentos conservadores da hierarquia católica. Assim, foi decisiva a participação dos teólogos da libertação nas 

deliberações da Conferência Episcopal Latino-Americana (Celam) em Medellin (1968), em que não apenas 

denunciam as estruturas existentes como fundadas sobre a injustiça, a violência dos direitos fundamentais da 

população e a violência institucionalizada, mas também reconhecem a legitimidade da insurreição revolucionária 

e se solidarizam com a aspiração do povo a libertação de toda a servidão” (ABREU, 2002, p. 131). 

http://viacampesina.org/
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atingir os trabalhadores “Sem Terra” nesse período, como: necessidade de mecanizar as 

lavouras, mudança de padrão técnico do seu trabalho, acesso ao crédito, etc. 

 Em virtude de tais necessidades não terem sido subsidiadas pelo Estado em 

benefício dos produtores, após realização do I Congresso Nacional do Movimento, em 1985, 

na cidade de Curitiba (PR), com a presença de 1.600 delegados que tinham como lema “Sem 

reforma agrária não há democracia” e “Ocupar é a única solução!”, houve o impulso para a 

primeira luta do MST ligada à produção. Em 1986 foi reivindicada uma linha de crédito 

especial para a reforma agrária, o que acabou desembocando em debates em torno do 

Programa de Crédito Especial da Reforma Agrária (PROCERA)40. Isso possibilitou a entrada 

de técnicos para prestação de serviços de assistência técnica nos “assentamentos”.  

No período de 1986 a 1990, começou a ser amplamente difundida a perspectiva 

inicial da cooperação agrícola, pois havia uma certeza por parte dos componentes do 

Movimento de que o sistema de lotes individuais não fortalecia a organização política e a 

produtividade nas áreas desapropriadas. Ocorreram estudos, pesquisas e trocas de 

experiências entre o MST e outros países que já tinham avançado em técnicas e organização 

produtiva com base na cooperação (Nicarágua, Cuba, Chile, Peru, Espanha e Israel, por 

exemplo). Isso por intermédio de profissionais, professores e especialistas que passam a se 

aproximar e a contribuir mais assiduamente nas atividades desenvolvidas pelo Movimento, 

principalmente no âmbito da produção. 

 

Foi aí que conhecemos o Clodomir de Moraes
41

. Ele apresentou sua proposta 

de teoria da organização. Em 1988, fizemos o primeiro laboratório de 

campo, em Palmeira das Missões (RS), seguindo suas orientações. Depois 

publicamos o livrinho de sua autoria – Teoria da organização – e passamos 

a utilizá-lo em nossos cursos (STÉDILE; FERNANDES, 2005, p.99). 

 

Foi, então, nesse momento que o MST sofre influências da proposta da Teoria da 

organização passando a organizar a produção nas comunidades a partir das cooperativas e/ou 

                                                           
40

 “Este programa era uma reivindicação dos assentados do MST, que passaram a exigir do governo Sarney 

financiamento com juros e prazos diferenciados dos concedidos aos demais agricultores. O Procera foi 

organizado a partir de 1986, com a dotação de recursos do Finsocial por meio do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A partir de 1990, o programa passou a ter recursos do 

Orçamento da União e também dos fundos constitucionais das regiões do país (...). Atualmente é gerenciado pelo 

Banco do Brasil e pelo Banco do Nordeste” (STÉDILE; FERNANDES, 2005, p.97). 
41

 “Advogado baiano, foi militante do PCB (...). Teve muita influência sobre as Ligas Camponesas (...). Elegeu-

se deputado federal pelo PTB. Esteve preso em 1963, foi perseguido após o golpe militar e exilou-se. Trabalhou 

como consultor do Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura na questão da reforma agrária. 

Escreveu a história das Ligas Camponesas do Brasil e também um importante ensaio (A teoria da organização 

no campo) que fundamenta um método de desenvolvimento da consciência social, chamado “laboratório”. De 

volta ao Brasil em 1980, é professor na Universidade de Rondônia e professor visitante da Universidad 

Autónoma de Chapingo – México” (Idem, p.38). 
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associações. A proposta era reunir de 50 a 100 famílias que queriam se organizar por meio do 

“laboratório organizacional”. Era introduzida a divisão do trabalho, em um curto período, em 

decorrência da necessidade de elevar a produtividade do “assentamento” e a “consciência 

social do camponês”.  

No entanto, essa proposta logo mostrou suas debilidades especialmente devido ao 

método ortodoxo e rígido, através de experiências, que até então se limitavam ao Sul do país, 

de formação de cooperativas que não respondiam aos resultados esperados de fortalecimento 

da organização política dos produtores para além das instituições. Percebeu-se, então, que o 

processo de cooperação demanda tempo e é muito mais amplo que as cooperativas, iniciando-

se no “acampamento” com a formação de grupos de produção coletiva. A própria estrutura 

das áreas desapropriadas, por exemplo, como a longa distância entre as casas, incidia nesse 

processo. Daí a proposta de organização das chamadas agrovilas.  

Os trabalhadores experimentaram diversas formas de cooperação desde as mais 

simples, como o mutirão, até formas mais complexas, como a organização de uma 

cooperativa agropecuária e de uma agroindústria. Segundo o Caderno de Cooperação nº 5 

(2007), existem nessas áreas diversas formas de cooperação, formais e não-formais, como: 

mutirão ou troca de serviço; núcleos de produção; grupos semi-coletivos; grupos coletivos; 

associações; cooperativas (prestação de serviços, crédito, produção, comercialização, etc.). 

Houve um grande avanço no que diz respeito às elaborações sistemáticas sobre a 

cooperação agrícola dentro do MST, levando em consideração as condições objetivas e 

subjetivas de cada comunidade. E isto foi, e continua sendo, determinante para o processo 

produtivo e organizativo dos trabalhadores rurais.  

No entanto, esse processo sofreu recuos e avanços frente ao acirramento dos 

conflitos de classes. As empresas, inclusive multinacionais, em aliança com os grandes 

proprietários de terra passam a se organizar amplamente na agricultura constituindo e 

consolidando o agronegócio, com maior força entre as décadas de 1980, 1990 e nos anos 

2000. Nesse sentido, setores da burguesia nacional representados pela União Democrática 

Ruralista (UDR)
42

 constroem uma forte aliança de classe para a assembléia constituinte. 

Conforme Stédile e Fernandes (2005), os ruralistas conseguiram impor ementas a 

Constituição de 1988 ainda mais conservadoras que o Estatuto da Terra. “Praticamente a 

                                                           
42

 “Segundo as lideranças da UDR, a agremiação teria nascido em junho de 1985, a partir de reuniões 

promovidas com destacados pecuaristas do estado de Goiás, marginalizados do processo de „modernização 

conservadora‟ da agricultura brasileira” (STÉDILE, 2006, p.125). 
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única derrota social que ocorreu na Constituinte foi na questão agrária, pois em todos os 

outros itens houve avanços” (p.67). 

Porém, com o fortalecimento também das organizações da classe trabalhadora, a 

correlação de forças permitiu conquistas referentes ao direito à terra, dispostas nos artigos 184 

e 186, que fazem referência à função social da terra e determinam que, quando ela for violada, 

a terra seja desapropriada para fins de reforma agrária.  

Essa trajetória possibilitou a expansão do MST para as demais regiões do país, 

como o Nordeste. No Ceará, por exemplo, em 1988 formou-se uma comissão provisória que 

passou organizar encontros municipais e estaduais. Em 1989, foi realizada a primeira 

ocupação pelo Movimento com a participação de 300 famílias na antiga Fazenda São 

Joaquim, localizada nos municípios de Madalena e Quixeramobim. A área, onde atualmente 

está localizado o Assentamento 25 de Maio, completa 21 anos de desapropriação com cerca de 

425 famílias e, segundo documentos43 do MST, é considerada um pólo produtor de ovinos e 

bovinos da região e também a maior produtora de mamona do município. 

Nacionalmente, a partir de 1990 o neoliberalismo avança no país. Reafirmados 

pelos sucessivos governos, diversos “ajustes” na política econômica e financeira, monitorados 

por agências multilaterais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, 

incidem fortemente na relação entre Estado e sociedade civil, fazendo com que no período de 

1990 a 1993 haja uma verdadeira “crise do Movimento” (STÉDILE; FERNANDES, 2005). 

Com a política iniciada pelo governo de Fernando Collor, a agricultura ficou praticamente 

sem políticas públicas. Essa conjuntura fomentou o debate no MST acerca da criação de 

centrais de cooperativas gerais como forma de aglutinar as cooperativas e associações, 

assegurando a organização política e produtiva dos trabalhadores rurais. 

Foi, portanto, nesse mesmo período que ocorreu o segundo Congresso do 

Movimento, em Brasília. Nesse processo, continuou-se debatendo a organização interna, as 

ocupações e, principalmente, a expansão do MST nacionalmente e suas alianças 

internacionais. A palavra de ordem passa a ser “ocupar, resistir, produzir”. O debate e as 

ações no âmbito da cooperação agrícola foram tomando força, implicando, em 1992, na 

fundação de quatro cooperativas centrais estaduais (nos seguintes estados: Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo) junto com a Confederação das Cooperativas de 

Reforma Agrária do Brasil (CONCRAB)
44

. Nesta instância, legalmente, participariam apenas 

                                                           
43

 Ver em Revista Sem Terra – edição especial, ano XI – nº 48 – Jan/Fev- 2009. 
44

 “Fundada em maio de 1992, foi organizada pelo MST a partir de aproximadamente 55 cooperativas de 

produção e comercialização, que operam na base, e de sete cooperativas centrais estaduais. Tem por objetivo a 
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os sócios de associações ou cooperativas. Isto mediante um trabalho organizativo em torno do 

Sistema Cooperativista dos Assentados (SCA)
45

 que passa a ser difundido em outros estados. 

No ano de 1995, a partir do III Congresso Nacional do Movimento, com o lema 

“Reforma Agrária é uma luta de todos!”, tem-se um período de trabalho em torno da 

consolidação do SCA. Momento este em que o número de trabalhadores vivendo em terras 

desapropriadas aumentava junto com as necessidades de políticas que subsidiassem a 

organização da produção na agricultura.  

Na “era FHC”, como também é conhecido esse período, foram assinados vários 

convênios que permitiram uma maior estruturação dos “assentamentos” na perspectiva da 

chamada “reforma agrária de mercado”. Ao mesmo tempo foi uma época de consolidação das 

agroindústrias, uma etapa identificada como de “maior amadurecimento da CONCRAB” 

(STÉDILE; FERNANDES, 2005) que passa a englobar diversos estados, como o Ceará. 

 

Foi um período de descobrir, de estudar, de compreender quais seriam as 

linhas de produção a desenvolver, como aproveitar as brechas de mercado 

para não cair no mercado capitalista tradicional, de compreender que 

fundamentalmente temos uma missão social. Teríamos de pensar uma 

produção para o mercado de massas (Idem, p.106). 

 

A proposta de trabalho cooperado nas agroindústrias, por exemplo, dava-se de 

forma mais complexa devido à divisão do trabalho no processo de produção agrícola em que 

cada trabalhador faz uma parte do trabalho e vai se especializando. Além disso, a proposta é 

que o excedente ao qual a agroindústria agrega para as comunidades seja dividido com o 

conjunto de trabalhadores envolvidos.  

Segundo Stédile e Fernandes (2005), durante oito anos os trabalhadores sofreram 

as conseqüências do modelo econômico neoliberal consolidado pelo governo do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, que provocou graves danos a quem vive no campo, fazendo 

crescer a pobreza, a desigualdade, o êxodo rural, a falta de trabalho e de terra. Tal conjuntura 

incidiu sobre a organização do MST; sua força político-ideológica; e, conseqüentemente, suas 

conquistas econômicas.  

Já no ano 2000, em ocasião do quarto Congresso Nacional, em Brasília, cuja 

palavra de ordem foi “Reforma Agrária: Por um Brasil sem latifúndio”, os militantes do 

                                                                                                                                                                                     
representação política dos assentamentos ligados ao MST, bem como coordenar a organização da produção em 

todos os assentamentos” (STÉDILE; FERNANDES, 2005, p.54). 
45

 “O SCA, embora tenha o nome cooperativista, é muito mais uma indicação ideológica. Tem como meta 

articular todos os assentados e continuar debatendo qual é o futuro do desenvolvimento rural, da produção dos 

assentamentos, enfim, promover o debate econômico que está relacionado com todos os assentamentos” (Idem, 

p.105). 
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Movimento evidenciam a necessidade de ampliar o arco das alianças de classe. Durante esse 

período, a vitória eleitoral do PT, representado por Luís Inácio Lula, grande liderança sindical 

dos anos 80 no país, na presidência da República em 2002 e 2006, foi um fator que incidiu 

diretamente sob o potencial organizativo e o grau de politização dos trabalhadores. Isto tendo 

em vista a existência por parte do MST de grandes expectativas, em relação a esse governo, 

de avanços na reforma agrária com melhoria de vida e trabalho no campo. 

Entretanto, a correlação de forças vem apontando para a consolidação de um 

governo de composição de classes com a presença tanto de setores da burguesia nacional e da 

classe média como dos trabalhadores, o que inviabilizou o avanço esperado, especialmente 

nas reformas de base, como a agrária. 

Sobre esse contexto, assinalamos a análise que Mota e Amaral (2008) nos 

apresentam: “sob a tática da „estatização‟ dos movimentos de resistência, o governo 

desqualifica e despreza 30 anos de luta e resistência dos trabalhadores, subtraindo da cena 

brasileira o protagonismo intelectual das esquerdas na sua tardia e despolitizadora social-

democracia para os pobres” (p.51). 

Levando em consideração a autonomia (relativa) das organizações políticas, esse 

processo, ao mesmo tempo em que enfraquece a luta dos trabalhadores, para o caso específico 

do MST, oferece condições também para um maior amadurecimento político que possibilita a 

compreensão dos limites da disputa eleitoral e da governança nos marcos da “democracia” 

burguesa para gerar mudanças significativas na estrutura econômica, especialmente no âmbito 

da agricultura.  

Conforme o documento Programa de Formação para a Cooperação e 

Organização dos Assentamentos (2008), a avaliação, em suma, é que o governo não avançou 

com a reforma agrária, optando por valorizar o agribusiness. Como já vimos, conforme 

apresentam os dados do último Censo Agropecuário (2006), elaborado pelo IBGE, as ações e 

os investimentos públicos nos últimos anos foram canalizados para a grande produção 

capitalista. Essa situação direcionou um conjunto de estratégias políticas contra o agronegócio 

encaminhadas em ocasião do quinto e último Congresso Nacional do MST, em 2007, que teve 

como lema “Reforma Agrária: por Justiça Social e Soberania Popular”. Deliberações no 

âmbito da construção de um modelo de produção pautado pela cooperação agrícola e pela 

agroecologia
46

 também foram centrais. 

                                                           
46

 “O conceito de agroecologia quer sistematizar todos os esforços em produzir uma proposta de agricultura 

abrangente, que seja socialmente justa, economicamente viável e ecologicamente sustentável; um modelo que 

seja o embrião de um novo jeito de relacionamento com a natureza, onde se protege a vida toda e toda a vida. 
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Como vemos, essa trajetória vem implicando em uma série de entraves e desafios 

para o desenvolvimento de ações no âmbito da cooperação agrícola, o que tem sido centro de 

discussões e elaborações nos diversos espaços de formação e organização do Movimento. 

Fruto desse processo, apesar de algumas dissidências, há uma concepção hegemônica de 

cooperação que respalda os trabalhos desenvolvidos pelos militantes nas áreas onde atuam.  

Tal concepção, presente nos principais documentos internos do MST, é orientada 

para o “desenvolvimento de valores humanistas e socialistas”, buscando vincular a 

cooperação a um projeto estratégico, que vise à mudança da sociedade. Para isto, “deve 

organizar os trabalhadores não só para produzir, mas também para a luta e resistência ao 

capitalismo” (MST, 2008, p.55). Assim, a cooperação é compreendida como um processo e os 

produtores envolvidos devem ter a clareza de que, na medida em que acontecem determinadas 

condições objetivas, a cooperação precisa mudar de forma e avançar. “Sem este salto de 

qualidade, a forma entra em crise, estagna e tende a quebrar” (CONCRAB, 2007, p.13).  

Nesse sentido, a cooperação trabalhada e reivindicada pelo MST tem, portanto, 

razões econômicas (garantia de sustentabilidade das famílias); razões sociais (melhoria na 

qualidade de vida, acesso a políticas públicas e benefícios sociais); e razões políticas, ou seja, 

funciona como “ferramenta” que permite a resistência ao capitalismo, daí a “necessidade de 

massificá-la” (Idem). É materializada através de um conjunto de ações que, mesmo 

desenvolvidas nos marcos da dinâmica capitalista e, portanto, dotadas de contradições, 

permite se criar condições materiais para a luta política e desenvolver relações locais que 

exponham a real necessidade da superação do capital.  

 

As experiências de cooperação adquirem um caráter político estratégico, 

pois nos vincula a um projeto político de sociedade que desejamos construir, 

tornando estas experiências os sinais concretos de que é possível organizar a 

sociedade com outros princípios sociais, políticos e econômicos (MST, 

2008, p.05).  

 

Percebe-se que a cooperação produtiva, para o MST, é elemento chave da 

estratégia da Organização, pois permite combinar diversos aspectos (políticos, econômicos, 

políticos e culturais) que poderão criar condições materiais e objetivas para a melhoria de vida 

das famílias, bem como “permitir o florescimento de uma consciência social que ajude aos 

                                                                                                                                                                                     
Nesta visão se estabelece uma ética ecológica que implica no abandono de uma moral utilitarista e individualista 

e que postula a aceitação do princípio do destino universal dos bens da criação e a promoção da justiça e da 

solidariedade como valores indispensáveis”. Disponível em http://www.agroecologia.inf.br. Acesso em 

29.03.2011. 

http://www.agroecologia.inf.br/
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assentados a compreender a complexidade da luta de classe no país e gere condições para que 

estes companheiros(as) se insiram na luta política em curso” (Idem). 

As relações de produção mediadas pela cooperação na agricultura, na perspectiva 

da cooperação agrícola, têm como objetivo, portanto, superar tanto as relações tradicionais de 

trabalho, sustentadas apenas sob a base familiar, como aquelas típicas capitalistas de 

exploração e alienação, que tem, atualmente, como principal expressão o agronegócio.  

Assim, os princípios da cooperação agrícola trabalhados nas instâncias do MST, 

especialmente nos “assentamentos” e “acampamentos”, correspondem aos seguintes: “a 

necessidade comanda a vontade; gestão democrática; neutralidade religiosa, racial e 

partidária; cumprir o papel formativo” (CONCRAB, 2007). Já os princípios organizativos 

são: “organização da base social via núcleos de base; a direção deve ser exercida 

coletivamente; distribuição de sobras” (Idem). Este último princípio diz respeito a apropriação 

coletiva do excedente da produção, voltada para a satisfação das necessidades dos 

trabalhadores, o que permite, de certa forma, se diferenciar da apropriação do excedente do 

trabalho alheio, produzido pelo trabalho assalariado e, portanto, alienado. 

 

O nosso objetivo, que está no programa agrário, é uma etapa superior aos 

modos camponês típico e capitalista. O que assimilamos do capitalismo é a 

divisão do trabalho, não com objetivos capitalistas. O capitalismo se utiliza 

da divisão do trabalho para explorar as pessoas. A divisão do trabalho foi 

nascendo com o processo natural de desenvolvimento das forças produtivas 

(...). Vemos a divisão do trabalho ligada ao desenvolvimento técnico das 

forças produtivas que existem na sociedade. Esse é um aspecto. O outro é 

que há alguns casos de assalariamento em algumas cooperativas (...). Não é, 

portanto, uma relação social predominante (...) do ponto de vista econômico, 

a renda da produção é dividida entre todos. Isso nem o capitalismo nem o 

camponês fazem. Aí está a garantia de que todos vão se beneficiar com o 

avanço técnico que houver naquela unidade produtiva (...). Acho que vamos 

criar uma outra interpretação social do trabalho no campo. Na minha 

avaliação, será o ressurgimento do verdadeiro trabalhador rural (...). Estamos 

provando que é possível implantar a divisão do trabalho como uma forma de 

desenvolvimento das forças produtivas, em que essa divisão esteja a serviço 

do bem-estar de todos. Isso é importante em termos de avanço de 

conhecimento e de transferência desse acúmulo, de superação. (STÉDILE; 

FERNANDES, 2005, p.110-112) 

 

Essa proposta de cooperação na produção, como vimos, fruto de um processo 

histórico, tem, para o Movimento, algumas formas “privilegiadas”, como as cooperativas de 

produção e comercialização e a agroindústria. Aí o grande diferencial estaria em associar a 

produção cooperada à luta política e a utilização de uma matriz produtiva antagônica aquela 

hegemônica.  
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Portanto, saber em que medida as ações no âmbito da cooperação possibilitam à 

classe trabalhadora acumular e somar forças para uma direção que aponte a construção de um 

caminho para a emancipação humana, continua sendo nosso principal eixo orientador. Isso 

necessitará nos desafiarmos a dar passos maiores nesta caminhada que iniciamos. 

Sobretudo, gostaríamos de relembrar mais uma vez os ensinamentos do 

marxismo, quando nos diz que “o modo de produção da vida material condiciona o processo 

da vida social, política e intelectual”. Assim, é “na produção social da própria existência”, que 

“os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; 

essas relações de produção correspondem a um grau determinado de desenvolvimento de suas 

forças produtivas materiais” (MARX, 2008, p.45).  

No intuito de apreender na sua concretude os aspectos que conformam as relações 

de trabalho e produção mediadas pela perspectiva da cooperação agrícola, escolhemos o 

cotidiano do Assentamento Lagoa do Mineiro, no Ceará - a partir dos critérios já elencados 

por nós anteriormente -, já que, segundo os documentos pesquisados
47

, os “assentamentos” 

assumem um papel central na estratégia política do MST, em especial, na atual fase da luta de 

classes.  

 

 

1.4. Entre secas e cercas: o Nordeste brasileiro e os impasses na construção de novas 

relações de trabalho e produção  

 

Antes de adentramos o cotidiano da realidade priorizada em nosso estudo, 

destacamos a particularidade da região em que vivem os trabalhadores da comunidade Lagoa 

do Mineiro. Estamos falando do Nordeste brasileiro, que, frente às disparidades regionais 

constitutivas da lógica do movimento de concentração e centralização do capital, tem sido 

resultante das contradições “da reprodução do capital e das relações de produção (...) sinal de 

uma redefinição da divisão regional do trabalho no conjunto do território nacional” 

(OLIVEIRA, 2008, p.163). Disparidades essas que nem mesmo a intervenção do Estado 

resolveu, o que, na verdade, funcionou como verdadeira forma de perpetuação do poder 

político e econômico da burguesia na região. Nessa lógica, 

                                                           
47

 Fazemos relevância ao texto “Os assentamentos no centro de nossas ações” do Setor de Produção, Cooperação 

e Meio Ambiente (SPCMA) do MST, elaborado em ocasião de encontros realizados pelo SPCMA com o Grupo 

de Estudos Nacionais e com a Direção Nacional do MST, em outubro de 2006. 
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são fábricas que não conseguem competir em preço e qualidade, são 

atividades antes protegidas pelas barreiras, são as próprias formas anteriores 

de reprodução do capital, nos „Nordestes‟, que são postas em xeque; suas 

circularidades específicas de reprodução são ultrapassadas e dissolvidas pela 

nova forma de reprodução do capital da „região‟ em expansão, tendo em 

vista o caráter cumulativo que os aumentos da produtividade do trabalho 

imprimem ao processo de geração de valor (...) sem o correspondente 

movimento na estrutura de poder, sem a captura do Estado pela nova 

coligação de forças que reproduzem o capital de forma agora diferente; a lei 

do valor não se impõe sozinha (OLIVEIRA, 2008, p.202). 

 

Sabendo que inicialmente a base econômica da burguesia do Nordeste - em 

especial nos estados como o de Pernambuco - foi a atividade de produção da cana e do açúcar, 

torna-se fundamental conceber alguns importantes aspectos desencadeados na constituição 

dessa atividade que particulariza a realidade nordestina. Isso tendo em vista que a produção 

açucareira tem sido central na conformação das relações sociais da região frente ao território 

nacional.  

Segundo Oliveira (2008), “a economia do açúcar fundava-se na Colônia (...) e no 

trabalho escravo, compulsório, (...) e assim (...) o capitalismo mercantil criou como um dos 

pilares de sua acumulação primitiva” (p.181). Assim, “dada a forma particular do 

desenvolvimento capitalista no Brasil, quando a economia escravista produtora de bens 

primários em sistema de plantation articulava-se à economia capitalista mundial em sua fase 

mercantilista” (NOBRE, 2010), a “questão social” já se “manifestava de forma latente no 

período colonial”, conforme indica Ivone Silva (2008). 

Vejamos o seguinte: 

 

(...) um tipo de produção como a do açúcar, pela complexidade de sua base 

técnica, que exigia a passagem necessária para formas de trabalho 

cooperativo, e manufatureiro em seguida, e pela sua competição com o 

açúcar de beterraba na própria Europa, continha em si mesmo o germe da 

produção de mercadorias, o germe do capitalismo; germe que foi levado pelo 

próprio capitalismo mercantil e pela sua evolução em direção a formas 

superiores da divisão social do trabalho nesse sistema socioeconômico de 

produção de valor: essa exigência do trabalho cooperativo estava projetando 

o da produção capitalista – o proletariado -, com o que se fundava 

plenamente o capital como relação social. Historicamente, tanto a forma 

como penetrou o capitalismo mercantil nas colônias quanto, no caso 

particular do Brasil, a forma especial que o Estado português imprimiu a 

essa penetração prepararam de antemão certas condições que, no caso 

clássico do capitalismo europeu, somente ocorreram mediante a destruição 

da economia feudal. Refiro-me aqui, sobretudo, à concentração de terras e de 

propriedades que a forma mercantil do Estado português implantou na sua 

colônia (...) O que se está querendo afirmar é que a forma de divisão social 

do trabalho (...) presente na produção do açúcar, não poderia nunca se 
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sustentar num extrativismo nem num primitivismo de reprodução do tipo da 

economia camponesa. A produção do açúcar exigia investimentos, inversão 

e reinversão de capital, aumento de produtividade, enfim uma forma de 

reposição dos pressupostos da produção que continha em si mesma a 

circularidade própria de reprodução do capital (OLIVEIRA, 2008, p.181-

183)  

 

Como vemos, o desenvolvimento do capitalismo no país a partir do Nordeste, com 

o estabelecimento de relações econômicas e políticas particulares, imprimiu sua forma de ser 

que nos impede qualquer entendimento a partir de uma visão eurocêntrica. Isto, inclusive, no 

âmbito da conformação das classes e, mais precisamente, das relações de produção que 

instituem e demandam o trabalho cooperado, a divisão social do trabalho e a própria 

condição, por exemplo, de trabalhador rural no país. Historicamente a dinâmica capitalista, 

sob vigência da “lei da concorrência”, estabelece com mais afinco as fronteiras regionais, 

fazendo, posteriormente, da “região Centro-Sul” o pólo de produção de mercadorias do país, 

concentrando o capital industrial e financeiro.  

Nesse processo, foi se constituindo a formação social do Nordeste na qual o 

contexto cearense merece o nosso destaque. Terras em que “o algodão se reunirá à pecuária e 

à carnaúba” transformando o estado num vasto algodoal segmentado em milhares de 

pequenas plantações. De acordo com Oliveira (2008) a “imbricação latifúndio-minifúndio, 

comerciante-fazendeiro, fazendeiro-exportador, não ocorreu em nenhum outro lugar do 

Nordeste com maior profundidade que ali” (p.183).  

Vale lembrar que, ao contrário da região de forte produção de cana-de-açúcar, “o 

Ceará, colonizado do sertão para o litoral, teve a pecuária extensiva
48

 como responsável pelo 

processo de formação territorial” (DINIZ, 2008). Para Andrade (1998), no sertão a escravidão 

não teve grande repercussão econômica. Isso, no entanto, não elimina da nossa história o forte 

traço de subserviência nas relações entre as classes que foi, e continua sendo, intermediado 

fundamentalmente pela propriedade privada, mais precisamente, pelo domínio da terra.  

Na produção de algodão, logo após a colheita, era comum soltar o gado para 

comer os “restolhos” da plantação (palha do milho e rama do algodão), o que acabava 

servindo de ração suplementar para o gado, nos meses mais secos. Em troca desses 

“restolhos”, os proprietários passavam a conceder pequenas parcelas de terra aos 

                                                           
48 “O gado era criado solto no pasto natural. Havia extensas terras onde pastava o gado de inúmeros 

proprietários. Essas áreas, segundo Joca (1993), eram denominadas „terras soltas‟ pertencentes a determinados 

proprietários, mas sem a existência de cercas. „A apropriação comum dessas terras passava pela necessidade de 

garantir, a todos, os espaços de pastos e aguadas, nem sempre existentes nos limites das propriedades‟ (p. 50). A 

pastagem torna-se, então, de uso comum entre as fazendas. Esta prática se tornou importante para consolidar a 

expansão da pecuária no sertão” (DINIZ, 2008, p.41). 
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“moradores
49

” de suas propriedades (ANDRADE, 1998). “Na medida em que o algodão foi 

adquirindo maior valor comercial, os proprietários começaram a exigir pelo pagamento da 

terra, também, uma parte do produto” (DINIZ, 2008), ou seja, uma parte da produção mais 

comum, no caso, milho e feijão. Dessa forma,  

 

a chamada vocação agrícola para a produção do algodão está vinculada ao 

aumento de massa de trabalhadores camponeses, privados da terra ou da 

possibilidade de acesso livre a esta, uma vez que a Lei de Terras de 1850 

colocou uma série de restrições à ocupação e apropriação de terras pelos 

trabalhadores livres. Diferentemente da pecuária, a agricultura fixa e adensa 

demograficamente a população, que só tem como saída de trabalho e 

sobrevivência colocar-se agregado, como trabalhadores sujeitos aos 

proprietários das terras (BARREIRA apud DINIZ, 2008, p.43). 

 

É nessas mesmas terras que o fenômeno climático da seca
50

 passa a atravessar 

todas as dimensões da vida coletiva, desde o campo até as cidades, tornando-se um 

“fenômeno social complexo” constitutivo da história do Ceará. Isso se dá com maior precisão, 

segundo Neves (2004), a partir da seca de 1877, momento em que a irregularidade das chuvas 

deixa de ser “apenas” uma questão climática para se tornar uma expressão da questão social, 

que a todos afeta e que o Estado brasileiro não poderá mais ignorar.  

Trata-se de um período
51

 em que as mudanças na estrutura fundiária do estado e 

nas relações sociais que a sustentam, trazidas pela inserção da economia cearense na divisão 

do trabalho, “sobretudo, quando se insere no mercado mundial a partir da produção de 

                                                           
49 “O morador era uma situação em que o camponês morava dentro da grande propriedade, estava sujeito ao 

regime de parceria e pagava uma renda em produto ou mesmo em dinheiro pelo uso da terra; ou seja, para ter 

acesso à moradia e poder produzir, o morador dependia da relação com um proprietário a quem ficava 

subordinado também pelo uso da sua força de trabalho, e de sua família (...). Na perspectiva de Nascimento 

(1986), era uma maneira de expropriar o camponês de parte de sua produção” (Idem, p.44-45). 
50

 Conforme apresenta o mapa no Anexo 09, o Ceará é localizado na região semiárida nordestina e “possui três 

regiões geoambientais - sertão, serras e litoral (...). A maior parte do seu território, cerca de 92%, está ocupada 

pelo sertão semiárido, que apresenta duas estações bem marcadas: uma muito seca e outra moderadamente 

chuvosa, cuja continuidade está sujeita a fortes rupturas, ao longo dos anos. Os valores médios anuais das chuvas 

podem ocorrer em um só mês ou se distribuir de forma irregular nos três a cinco meses do período chuvoso. 

Percebe-se, também, que a ocorrência de chuvas é bastante concentrada e irregular, tanto dentro de cada ano, 

como ao longo dos anos, (...) enquadrando a área do chamado „Polígono das Secas‟ (...) As temperaturas médias 

anuais são elevadas (...) A vegetação básica do sertão é a caatinga, que apresenta grande variedade de formações 

(...) Portanto, o Ceará está sujeito a secas periódicas, que constituem sério fator restritivo à prática da agricultura, 

tornando-a de alto risco” (DINIZ, 2008, p.37). 
51

 Nesse período o estado passa a assumir a produção em grande escala de algodão para exportação, o que 

acabou determinando o “fechamento de terras para viabilizar a expansão dessa cultura, e, portanto, eliminando as 

áreas devolutas que historicamente abrigavam os sertanejos nos períodos de estiagem. Daquele momento em 

diante, trabalhadores rurais e pequenos proprietários rurais, deslocando-se para Fortaleza e outros centros 

urbanos, tornaram visível, com suas inúmeras manifestações sociais, as condições de vida e de trabalho 

resultantes da concentração fundiária e a inviabilidade de permanecer no campo naqueles momentos. Tal 

realidade ainda hoje causa impacto, gerando constantes fluxos migratórios entre os cearenses, bem como, 

continua a suscitar preocupações às elites pelo grau de conflitos sociais que provocaram e voltam a provocar 

especialmente nesses períodos de estiagem” (NOBRE, 2010). 
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algodão” (NOBRE, 2010) e da forte industrialização nos centros urbanos, não deixavam 

espaços para a manutenção da antiga “ordem” econômica sertaneja.  

As transformações desse período desdobraram-se em conseqüências nas relações 

econômicas no Ceará, atrelando o problema da seca diretamente ao da “cerca”. A expansão da 

agricultura no estado, portanto, estabelece relações fundamentadas na submissão e 

dependência pessoal com o proprietário, generalizando a cobrança de “pagamento de renda 

pelo uso da terra que, na sua maioria, era feito através do trabalho obrigatório e de parte do 

produto, geralmente a meia (...). As relações de trabalho que passaram a predominar nos 

sertões do Ceará foram a de camponês/morador-de-condição e a de proprietário de terra” 

(DINIZ, 2008, p.44).   

Essas mudanças, no entanto, “não foram suficientemente amplas para criar uma 

nova ordem, baseada na „reprodução ampliada‟ e na produção para o mercado, em que o 

objetivo tradicional da „segurança alimentar‟ se tornasse um fator do passado” (NEVES, 

2004, p.80). Podemos observar que, nessa realidade, conformaram-se relações de produção 

fundamentalmente “híbridas”, se assim podemos denominar. O problema de mão-de-obra 

neste período “travou séria batalha entre trabalho escravo e o assalariado” (ANDRADE, 1998, 

p.95). 

Sob essa ótica, a experiência brasileira, particularmente do Nordeste, revela que o 

próprio capital, dentro de suas contradições, pode ser realizado mediante “relações de trabalho 

e de produção não- capitalistas para produzir o capital” (OLIVEIRA, 2001, p. 19). Desta 

forma, “o capital sujeita a renda da terra produzida pelos camponeses à sua lógica, realizando 

a metamorfose da renda da terra em capital” (p. 479). Nesse sentido, para o autor, o trabalho 

familiar exerce função relevante:  

 

Este processo de desenvolvimento da agricultura ocorre através de formas 

articuladas pelos próprios capitalistas, que utilizam relações de trabalho 

familiares para não ter que investir uma parte de seu capital na contratação 

de mão-de-obra assalariada. Ao mesmo tempo, utiliza-se dessa relação sem 

remunerá-la, recebem uma parte do fruto do trabalho dos trabalhadores 

camponeses proprietários, parceiros, rendeiros ou posseiros, convertendo-o 

em mercadoria e, ao vendê-la, em dinheiro. Assim, transforma a renda da 

terra em capital. Esse processo nada mais é, pois, do que o processo de 

produção do capital, que se faz através de relações não-capitalistas 

(OLIVEIRA apud DINIZ, 2008, p.48). 

 

Tais condições dadas pelo papel que o trabalho familiar assume no país para a 

reprodução ampliada do capital repercutem até os dias de hoje conformando-se na 

coexistência desigual entre a produção do agronegócio, voltada excepcionalmente para a 
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exportação, e a da “agricultura familiar”, destinada ao consumo interno, como muito bem 

demonstra o último Censo Agropecuário
52

 (IBGE, 2006). Entretanto, retomaremos essa 

questão posteriormente. 

Com o declínio da produção de algodão, as estreitas relações entre os 

proprietários e o Estado permitiram, via política de créditos e incentivos fiscais, que os 

latifundiários encontrassem outra forma de organização da produção, modernizando as 

grandes propriedades e intensificando a pecuária com a criação extensiva. Essas “políticas 

modernizantes”, ainda muito comuns na atualidade, “viabilizaram as mudanças nas relações 

de trabalho no sertão do Ceará” (DINIZ, 2008, p. 138), desde a mudança no regime de 

parceria até a introdução do assalariamento. Com isso, o produtor que se “assalariou passou a 

sofrer um duplo processo de exclusão: era excluído das garantias trabalhistas legais válidas 

para os trabalhadores urbanos e perdia o direito de parte dos benefícios criados na terra do 

patrão” (p.74), o que agravou os problemas da estrutura fundiária, forçando condições 

adversas para os trabalhadores rurais.  

Assim, a construção do tecido social do estado é caracterizada por relações sociais 

próprias de um modelo de produção que promove níveis cada vez maiores de concentração de 

renda e terra. Isso decorre em medidas incongruentes a ação das políticas públicas que 

carregam em si o forte caráter da “modernização conservadora” 
53

: “políticas pobres para 

pobres” de um lado, e, de outro, grande incentivo ao empresariado cearense, brasileiro e 

multinacional.  

Nos reportando a história mais recente, o Ceará vivenciou processos significativos 

mediante as intervenções dos “governos das mudanças”
54

, com destaque para maior 

                                                           
52

 Os dados levantados apontam que a agricultura familiar, com apenas 24,3% (ou 80,25 milhões de hectares) da 

área agrícola, é responsável por 87% da produção nacional, ou seja, por 10% do PIB Nacional. 
53

 Em linhas gerais, a formação social do país é permeada pela coexistência do “moderno” e o “arcaico”, 

“recriando elementos de nossa herança histórica colonial e patrimonialista, ao atualizar marcas persistentes e, ao 

mesmo tempo, transformá-las, no contexto de mundialização do capital sob a hegemonia financeira (...). O novo 

surge pela mediação do passado” (IAMAMOTO, 2007, p. 128). Tal processo também é chamado de 

“modernização conservadora”. Desta forma, a inserção do país na divisão internacional do trabalho deu-se com o 

avanço das forças produtivas modernas, acompanhada por relações de trabalho retrógradas. 
54

 Emblema que representa os três governos de Tasso Jereissati (1987-1990, 1995-1998, 1999-2002) e o de Ciro 

Gomes (1991-1994) no Ceará. Segundo Teixeira (1995), esses governos tiveram como característica algumas 

medidas “mudancistas” para o “crescimento econômico”, tais como “o enxugamento da máquina estatal e 

mudanças na estrutura produtiva econômica através da criação de várias empresas para o possível aumento de 

postos de trabalho. O que, na verdade, houve foi um aumento considerável da taxa de desemprego (10% da força 

de trabalho) além da elevação da concentração de renda nas mãos dos mais ricos. Enquanto no país 38,8% da 

renda era apropriada por 5% da população em 1970, no Ceará, este percentual atingiu 39,5%. Em 1980, a 

participação deste segmento aumentara ligeiramente tanto na Nação quanto no Ceará. Todavia, em 1988, esses 

5% da população já se apropriavam de quase metade da renda do estado (46,3%), contra 41,8% para o Brasil 

como um todo. Com isso, pode-se afirmar que a concentração de renda teria se intensificado no estado, entre o 

início e o fim da década de 80” (p. 16). 
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modernização da agricultura, forte incentivo a industrialização e tentativa de interiorização 

dos projetos produtivos já capitaneados pelo capital transnacional, transformando a estrutura 

fundiária do estado e as conseqüências das secas. Esse conjunto de mudanças pode ser 

considerado o “laboratório” da política econômica neoliberal que se consolidará no Brasil a 

partir da década de 1990. Dentre as contradições geradas, toma relevância um contingente de 

trabalhadores rurais “sem-terras” passando a ser sujeito central de dois processos que se 

acirram nesse período: o êxodo rural e a luta social. 

A particularidade da formação social do Ceará e das características geográficas de 

seu território implicará diretamente no processo de (não) parcelamento e loteamento das terras 

desapropriadas no estado. “Vale ressaltar que no Ceará, os assentamentos não são parcelados 

em lotes individuais, existe a concessão condominial para atender a forma coletiva da 

produção, trabalho e propriedade” (PDS, 2000, p.47). 

O estado possui, hoje, aproximadamente “400 assentamentos rurais, com 26 mil 

famílias assentadas” 
55

. “O Ceará, segundo os dados fornecidos pelo INCRA e pelo IDACE, 

possuía em janeiro de 2008, 391 assentamentos, sendo 354 federais e 37 estaduais, 

localizados, em sua maioria, no sertão” (DINIZ, 2008, p.19). Dentre estes, segundo a 

dirigente do Setor de Produção do MST no Ceará, há, atualmente, um acompanhamento 

político por parte do Movimento em cerca de 153 assentamentos, que têm 219 associações e 4 

cooperativas.  

Do ponto de vista da organização da produção, orientados pela perspectiva da 

cooperação agrícola, essas áreas, em suma, baseiam-se em um modelo chamado “misto”. Este 

modelo é discutido coletivamente entre os trabalhadores que estabelecem normas de 

utilização de determinadas terras e equipamentos de forma coletiva, viabilizando a 

coexistência das formas de trabalho individual, fundamentado basicamente na “agricultura 

familiar”, e coletiva, através de grupos e coletivos de produção que, geralmente, são 

intermediados por uma associação ou cooperativa.  

Para o MST (2007), é fundamental combinar atividades produtivas das famílias, 

com áreas de produção coletivas administradas em conjunto através dos grupos e coletivos, 

pois permite um avanço na organização da produção familiar, exigindo um “grau de 

consciência mais elevado” (p.33). A organização do processo de produção de forma coletiva 

através da cooperação agrícola é “um elemento estratégico, justamente, por criar condições 

para o melhor desenvolvimento do trabalho social, indo além do trabalho familiar individual e 

                                                           
55

 Disponível em http://www.mst.org.br/node/11455, acesso em 25.03.2011. 

http://www.mst.org.br/node/11455
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da propriedade privada (...) será ela que mexerá com os elementos essenciais da reprodução 

da vida dos assentados” (MST, 2006, p.07).  

 

Sobre as particularidades tem o fato do estado do Ceará não trabalhar, e 

sempre o Movimento pautou desde o início, essa questão de não organizar o 

assentamento por lotes. Sempre é trabalho de forma coletiva, a área pertence 

a todos e não tem essa questão do loteamento que, esse é um dos principais 

diferenciais do Movimento a nível nacional que nenhum outro estado tem 

essa diferença, né. Essa particularidade dessa conquista de si trabalhar a área 

coletiva e a propriedade ser toda coletivizada e não loteada, né. Formalmente 

junto ao INCRA essa área não é loteada, individualizada. Não existe nenhum 

documento que tal família tem tantas quantidades de hectares. Claro, quando 

eles vão desapropriar, eles fazem a expectativa de quanto, né, pelo fato dos 

lotes fiscais, mas não há essa divisória legalmente no documento do INCRA 

(Dirigente da Brigada “Francisco Barros II”). 

 

 

Segundo os dirigentes do Movimento, uma das diferenças existentes no Ceará em 

relação ao resto do país é exatamente o “não-loteamento” das terras desapropriadas, ou seja, 

não organizar e parcelar as áreas por lotes individuais, o que implica favoravelmente à 

cooperação na produção e, conseqüentemente, no fortalecimento da organização política. Isto 

tendo em vista que a “relação individualizada e individualizante com a propriedade 

determinará o modo de agir e de pensar” dos trabalhadores e “se tornará cada vez mais rígida 

quanto maior for o tempo de duração dessa relação” (MST, 2006, p.07).  

Tal proposta teve, porém, conforme indica o Jornal Sem Terra (2009), muita 

resistência por parte de alguns setores da sociedade, a exemplo dos órgãos públicos estaduais 

juntamente com a Superintendência Regional do INCRA. Mas, mediante forte correlação de 

forças políticas, com destaque para o MST no Ceará, “acabou sendo implementado o regime 

misto (semi-coletivo)
56

 (...) Por outro lado, criou instrumentos legais de racionalizar os 

recursos por meio dos créditos de implantação e investimentos às comunidades instaladas em 

agrovilas e organizadas em associações”
57

. Vejamos o seguinte: 

 

Hoje tem cinco assentamentos loteados no estado, o 25 de Maio é um deles. 

Até porque, quando o Movimento veio, a experiência que tinha de fora era 

assentamento loteado, que aceitou lotear, que era do Sul. Só que depois que 

a gente tomou a consciência que aqui já tinha assentamento que não era 

                                                           
56

 “Ao longo do tempo, o Movimento foi organizando as formas de cooperação do uso da terra a partir de grupos 

de produção semi-coletivos. Esse sistema possui características intermediárias entre o modelo individual e o 

coletivo, sendo a posse da terra coletiva, sem loteamento e o uso da mesma de maneira tanto socializada como 

individual. Essa forma de cooperação teve grande desenvolvimento na década de 90 com a criação das 

cooperativas em alguns assentamentos do estado e também através das associações comunitárias”. Disponível 

em http://www.mst.org.br/jornal/290/estados, acesso em 12.01.2011. 
57

 Idem 

http://www.mst.org.br/jornal/290/estados
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loteado e que a concepção de não lotear já tinha aqui. Então nós entramo na 

luta com o povo pra conseguir que os assentamentos não seja loteado. Antes 

do MST já tinha assentamento aqui que não era loteado: Santana, Mulungu, 

Lagoa do Mineiro...Todos assentamentos que não são loteados oficialmente 

pro INCRA, tem as suas formas de lote coletivo. No Lagoa do Mineiro, o 

grupo da Barbosa tem seu espaço lá de coqueiro que é do grupo da Barbosa. 

Então tem um lote daquela comunidade. Tem esses espaços que são uma 

forma de lotear da própria comunidade. E eles criam as suas áreas de 

trabalho sem ser no seu próprio lote. No 25 de Maio, por exemplo, é uma 

grande dificuldade porque, como é grande, 23 mil hectares, construiu-se 12 

comunidades (...) e, ao pegar o lote, tem gente que tem o lote com 10, 12 km 

de distância. Então ele tá morando na vila e o lote de produção dele tá lá 

longe (...) Então essa estória do loteamento afastou. Quando a terra é 

coletiva, também se trabalha longe da agrovila, mas aí você tem sempre uma 

forma de ir: ou no trator, ou não sei o quê...porque, mesmo as roças sendo 

individual, a decisão da área de plantar é coletiva. Então isso aproxima os 

espaços de trabalho (...) Aquela discussão que o Bogo faz: „as estruturas têm 

que contribuir para o processo de cooperação‟. Nesse caso, o não loteamento 

da terra contribui pra ter cooperação (...) Quando eu me acordo de manhã pra 

ir pra minha roça, eu não tenho que discutir com ninguém onde vai se 

brocar. Por conta própria eu vou lá, faço minha roça e monto meu lote. Ah, é 

uma liberdade?! É, mas se meu lote é no fim do mundo, eu vou sozinha 

também pra ele. Eu não tenho obrigação de discutir com ninguém, nem 

ninguém tem obrigação da gente dividir coletivamente como é que nós 

vamos trabalhar ou como é que faz...Ou eu planto lá ou eu não planto (...) É 

uma outra dificuldade da terra loteado, por exemplo, é que surge muito a 

estória da venda de lote (...) Uma outra dificuldade é que individualiza muito 

as pessoas e perde o espaço de conscientização, porque (...) é a relação eu, 

minha casa, minha família, meu lote. Então, eu só vejo isso, praticamente. 

Quando eu to na área coletiva, não, eu tenho ainda as discussões: „onde que 

eu vou plantar, o que vamos fazer com tal cerca‟. Quando ele se 

individualiza, não, meu filho, tu se vira só! Aí o indivíduo é muito 

fortalecido com a propriedade privada. E o loteamento dentro dos 

assentamentos é a privatização, a propriedade privada. São os grandes 

proprietários transformados em pequenos (Dirigente do Setor de Produção 

do MST no Ceará). 

 

Na verdade, trata-se do processo que, segundo Jornal Sem Terra (2009), “se 

desenvolveu ainda em meados da década de 1980 e nos anos 1990, organizados pelas 

comunidades eclesiais de base e pelos sindicatos rurais motivados pela concepção religiosa de 

que a terra era um bem da natureza e deveria pertencer à toda a comunidade”.  

Outro aspecto que influencia diretamente na produção e na organização do 

trabalho nessas terras é a localização e as condições geográficas
58

. Isso porque a maioria das 
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 Como ilustram os Anexos 08 e 10, até 2008, “a geografia dos assentamentos no Ceará encontra-se, assim, 

distribuída: os assentamentos federais, de responsabilidade do INCRA, somam o total de 353; os assentamentos 

estaduais, de responsabilidade do IDACE, perfazem 37 e os assentamentos do projeto Banco da Terra 

apresentam um total de 400, perfazendo um total de 790 assentamentos. Os assentamentos federais e estaduais 

totalizam 390 assentamentos, tendo-se uma população de 20.148 famílias assentadas, perfazendo uma área de 

8.836, 36 Km2 (888.635,965 há), o que equivale a 6,02% do total de terras ocupadas pelos assentamentos (...). O 

território camponês, oriundo dos assentamentos rurais, está territorializado em 95 municípios do Ceará. 
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áreas esta localizada no sertão cearense, conforme apresenta o mapa no Anexo 08, e ainda não 

têm acesso a políticas públicas
59

 que ofereçam condições para suprir as necessidades de 

produção dos trabalhadores. Eis a atualidade da “indústria da seca”.  

 

Somos o estado que mais está dentro do semi-árido. 93% do nosso estado 

está dentro do semi-árido. E, com certeza, 99% dos assentamentos estão 

dentro do semi-árido. Se você pegar os dados, onde está os nossos 

assentamentos? Dentro dos sertões. Sertão central, sertão de Canindé e 

sertão dos Inhamuns (...). A gente dificilmente consegue fazer assentamentos 

na região litorânea, na zona costeira (...) porque é área nobre. Lá dentro está 

loteado pro capital internacional, as empresas que estão interessadas no 

turismo, na carcinicultura e tal. Então a gente não consegue ter acesso a isso. 

Quando vai pra lá, ou as terras são pequenas e o INCRA não quer 

desapropriar, ou é cara e o INCRA não quer arrecadar e o próprio governo 

(...) Onde é que é barato e fácil de assentar? Em Canindé, né? Aí eu fico até 

brincando que o capitalismo no campo não chegou no sertão do Canindé, por 

exemplo. Os locais onde se localizam o capital são em 4 grande regiões: dos 

perímetros irrigados; nas terras úmidas; na zona costeira; e na periferia de 

Fortaleza com a cajuinocultura, com outras coisas porque tá mais perto aqui 

de Fortaleza. Mas os sertão não tem interesse pro capital. Eles tá lá, é claro 

que o capital tá em todo canto, mas ele não tem um interesse grande no 

sertão. Por isso que é mais fácil construí assentamento lá (...) no sertão, boa 

parte dos assentamentos, hoje, no Ceará eram antigas fazendas que 

produziam algodão (Dirigente do Setor de Produção do MST no Ceará). 

 

Enquanto isso, conforme indicam mapas e tabela nos Anexos 10,11 e 12, as terras 

de maior potencial econômico, geralmente localizadas na zona costeira e serrana ou que 

alcançam os perímetros irrigados do estado, são regiões de expansão do agronegócio e da 

especulação imobiliária.  

Segundo a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE), o Ceará 

assume, hoje, o patamar da terceira maior economia do Nordeste brasileiro com um Produto 

Interno Bruto (PIB) que corresponde a mais de 50 bilhões de reais. O forte atrativo do estado 

                                                                                                                                                                                     
Sabendo-se que esse estado tem 184 municípios, isso significa que essa territorialização equivale a 51,63% do 

total do estado (...). Nesta área, destaca-se o município de Canindé, com o maior número de assentamentos, 

perfazendo um total de 43, equivalendo a 11% do total de assentamentos do estado (...) é interessante destacar 

que a região do sertão central foi uma região de grande concentração fundiária e maior produtora de algodão” 

(DINIZ, 2008, p.179).  
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 De acordo com as entrevistas, os principais programas e projetos voltados para a produção nos assentamentos 

rurais que, hoje, o MST participa no Ceará são: “180 Projetos São José, 160 Projetos foram feitos pelo São José. 

Nós temos o Programa do Biodiesel que, no nosso caso, entra como uma opção pra renda (...). Ele entra num 

consórcio que seria mais um apoio de renda (...). Essa é a idéia quando a gente entre na discussão desse projeto. 

Nós temos os Projetos Produtivos. Projetos com o próprio governo do estado: quintais produtivos, irrigação, de 

tecnologia de convivência com o Semi-árido, barragens subterrâneas (...). Temos certa inserção no Programa de 

Alimentação Escolar. Já entramos em algumas regiões... Muito difícil porque falta o processo de planejamento, 

de organização e também de apoio a produção. O próprio Programa de Aquisição de Alimentos/PAA, que 

também é pouco. O projeto de assistência técnica que é o projeto também que apóia o processo de produção (...)” 

(Dirigente do Setor de Produção do MST no Ceará). 
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para investimentos tem sido o turismo aquecendo o setor de serviços “que compreende a 

maior parte da riqueza gerada no Ceará: 70,24%. O setor da Indústria gera outros 23,57% da 

riqueza e a Agropecuária 6,19%”
60

. Sobre isso, acrescentamos o seguinte: 

 

As exportações totais do Ceará alcançaram US$ 1,27 bilhão em 2008, com 

aumento de 11,2% sobre o ano de 2007. Em relação ao Nordeste, o Ceará fica 

atrás somente da Bahia e Maranhão. Os três produtos mais exportados pelo 

Ceará em 2008 são Calçados com 27,2% seguido por Couros e Peles com 

14,7% e Castanha de Caju com 11,5%. Vale ressaltar que o Ceará é o maior 

exportados brasileiro de Calçados e, no caso de Couros e Peles é o primeiro do 

Nordeste e o terceiro do Brasil (...) Na pauta das exportações do Ceará a 

participação das frutas subiram de 6,7% em 2007 para 10,3% em 2008 (...) 

Dos 16 produtos agropecuários produzidos pelo Ceará 12 foram exportados, 

gerando divisas em US$ 509,4 milhões, o que representa 46,4% de todas 

exportações do estado
61

. 

 

 

Essa realidade vem sendo influenciada pela política desenvolvida tanto pelo 

governo federal como estadual através de grandes projetos e investimentos públicos, via 

Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). Assim, como forma de subsidiar esse 

“desenvolvimento” e fortalecer a economia do estado e do país, passa a ter relevância na 

história mais recente do Ceará, alguns grandes projetos “estruturantes”, partícipes da proposta 

levada á cabo pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), como bem lembra o 

Governador Cid Gomes no discurso de posse do seu segundo mandato, em janeiro de 2011: 

 

No meu governo, o total de investimentos foi triplicado, alcançamos quase 

sete bilhões de reais (...). Na infraestrutura, ressalta-se que os três primeiros 

trechos do Eixão das Águas foram concluídos e os dois últimos o serão em 

2011, numa extensão total de 255 quilômetros. Até o final, 1 bilhão e 

duzentos milhões de reais terão sido aplicados. Já o Cinturão de Águas do 

Ceará, que a partir da interligação do São Francisco, levará água para quase 

todo o território cearense, beneficiará especialmente as regiões mais secas e 

as que apresentam maior potencial turístico e econômico. Aqui o 

investimento total chegará a 7 bilhões de reais (...). Esse Ceará está nascendo 

com os parques de energia eólica, que surgem em nosso litoral e que, até 

2013, demandarão 4,44 bilhões de reais (...). Na área de transporte, surge a 

Transnordestina, cruzando o estado em 527 quilômetros, que se acrescentam 

a nossa rede de 6.000 quilômetros de rodovias (...). O esforço, ainda na linha 

do transporte, estende-se aos nossos terminais portuários, onde, 

particularizando o Porto do Pecém, cinco etapas de ampliação serão 

concretizadas até 2014 (...). O montante de recursos empregados deverá 

chegar a mais de um bilhão e seiscentos milhões de reais (...). Na área da 

mineração, a jazida de Itataia, cujas reservas correspondem a 35% do urânio 

brasileiro, se capacita a produzir 1.600 toneladas anuais desse minério e 240 

mil toneladas de fosfato (...). No terreno do Agronegócio, a determinação é 
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 Disponível em http://www.adece.ce.gov.br, acesso em 10.01.2011. 
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http://www.adece.ce.gov.br/
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estimular novos investimentos e encorajar o desenvolvimento da pesca e 

aquicultura responsáveis (...). Buscaremos universalizar o Programa 

Garantia-Safra, assegurar a continuidade do Hora de Plantar, reforçar os 

financiamentos do Projeto São José, Fecop e demais fontes de 

financiamento, e apoir a produção de base familiar para os processos de 

padronização, apresentação e certificação dos produtos (...) Estimadas 

senhoras, prezados senhores, nosso povo representa 4,4% da população 

brasileira; mas nosso PIB não é mais que 2% do PIB nacional. É fácil 

perceber que se faz necessária toda a coragem e todo o talento peculiar aos 

cearenses para avançarmos mais – e mais rapidamente – afim de 

suplantarmos essa defasagem. Somos uma raça de heróis, acostumada a 

vencer as inclemências do clima e da vida. Temos a fé, que nos aproxima de 

Deus, e temos também o riso fácil, essa capacidade de encarar com bom 

humor as circunstâncias que nos cercam, sejam elas quais forem
62

. 

 

Contraditoriamente ao que clama o discurso, chama atenção na primeira página do 

Caderno de Negócios do Jornal Diário do Nordeste, em 14 de julho de 2010, a seguinte 

notícia: “Ceará é o quinto em proporção de pobres no país”, mesmo tendo tido queda na taxa 

de pobreza absoluta para 49% da população local no intervalo de 1995 a 2008, segundo 

pesquisa divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

Como se vê, todas essas mudanças locais, partícipes do desenvolvimento das 

forças produtivas da sociedade, orientadas pelos interesses da classe dominante, têm causado 

alguns impactos não apenas ambientais
63

, mas fundamentalmente sociais. Por conseguinte, as 

repercussões não poderiam deixar de incidir diretamente sob as relações de trabalho e 

produção vigentes, (re)criando contradições que potencializam a (in)viabilidade de ações e 

experiências orientadas por uma perspectiva, digamos, “contra-hegemônica”.  

Nessa lógica, a onda de “crescimento econômico” e “geração de empregos” nada 

mais é que a (re)constituição da dinâmica capitalista na esfera local “mundializada”, 
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 Disponível em http://www.vermelho.org.br, acesso em 04/01/2011. 
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 Segundo o Jornal Diário do Nordeste, em 12 de maio de 2010, no Ceará, especificamente na região da 

Chapada do Apodi, município de Limoeiro do Norte, tem aumentado nos últimos anos o índice de pessoas com 

câncer. “Foram 42 as mortes causadas por câncer neste Município, a maioria entre agricultores, somente no ano 

passado. O número é considerado alto demais para um município com pouco mais de 50 mil habitantes”. De 

acordo com a professora Raquel Rigotto, da Universidade Federal do Ceará, esses casos são relacionados 

diretamente com o uso indiscriminado de agrotóxicos na região onde estão localizadas algumas empresas 

multinacionais do agronegócio. “Os estudos servirão de instrução ao Ministério Público em ação judicial, que 

poderá resultar na possível suspensão do manejo de pulverização aérea dos venenos no cultivo de culturas, 
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permitindo uma fase expansiva que logo demonstrará seus limites. Isto mediante a 

socialização e a divisão social do trabalho - intensificando a cooperação na produção -, por 

um lado, e a apropriação cada vez mais privada dos meios de produção e da riqueza 

produzida, por outro.  

Daí a contradição dessa dinâmica: a produção de riqueza gera incessantemente o 

seu contrário, a pobreza. Talvez isso possa explicar o avanço da concentração de terras no 

Ceará concomitante a expansão desses grandes projetos, particularmente aqueles voltados 

para o agronegócio.  

 

No Ceará, predomina um número significativo de terras produtivas e não 

utilizadas, postas como reserva patrimonial e de valor. Ao analisar os dados 

dos censos agropecuários produzidos pelo IBGE, verificamos que os 

pequenos estabelecimentos com até 10 hectares somavam cerca de 72,32% 

dos estabelecimentos existentes no Ceará; porém, ocupam somente 7,0% da 

área total. Por outro lado, os grandes estabelecimentos de mais de mil 

hectares somam 0,18 % do total de estabelecimentos, mas concentram 

19,27% do total das terras. Este quadro permite afirmar que ainda há uma 

forte concentração controlada por uma oligarquia agrária (...). Portanto, a 

atual estrutura fundiária do Ceará se mantém fortemente concentrada 

(DINIZ, 2008, p.21) 

 

De acordo com a última pesquisa realizada pelo INCRA, há uma discrepância 

regional que se apresenta entre os assentamentos do Sul e do Nordeste brasileiro. “Enquanto 

no estado do Sul 27% das famílias têm renda acima de cinco salários mínimos, a maioria das 

famílias que vivem em assentamentos no Ceará (29%) ganha menos de um salário mínimo”
64

. 

Isso só reforça a afirmação de que a situação das terras desapropriadas no Nordeste, 

particularmente no Ceará, vinculada a uma série de fatores, incide sob as condições de vida e 

trabalho dos produtores. 

 

Por quê que nós não temos uma situação econômica melhor nas famílias? 

Quais são as causas da gente não ter essa alimentação, essa suficiência, essa 

questão econômica, uma renda suficiente e as conseqüências disso hoje no 

nosso assentamento (...). Muitas vezes a gente acha que conquistou a terra, 

mas é caro! É caro você pegar sua área, a terra lá que você conquistou, e 

botar ela pra produzir. É muito caro! A gente acha que não é (...). No nosso 

semiárido, nos sertões do Ceará, só ter a terra e coragem de trabalhar não 

basta, não (Dirigente do Setor de Produção do MST no Ceará). 

 

A situação chega a tal ponto que, até mesmo aquelas áreas que excepcionalmente 

estão localizados em regiões de maior especulação, como é o caso do Assentamento Lagoa do 
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Mineiro, que trataremos mais adiante, apresentam condições adversas ao desenvolvimento de 

“novas” relações de trabalho e de produção. A lógica capitalista de (re)produção, sendo 

eminentemente social, apresenta-se a nós, nas palavras de Mészáros (2009), enquanto um 

sistema de controle “inexoravelmente absorvente e, neste importante sentido, totalitário”, 

sujeitando “aos mesmos imperativos a questão da saúde e a do comércio, a educação e a 

agricultura, (...) que sobrepõe a tudo seus próprios critérios de viabilidade, (...) desde as mais 

íntimas relações pessoais aos mais complexos processos de tomada de decisão dos vastos 

monopólios industriais” (p.96). 

Observamos, então, que os projetos “estruturantes” chegam, portanto, para 

financiar, por excelência, a produção e o escoamento do grande capital. Vejamos abaixo os 

elementos que a entrevistada nos dá sobre isso. 

 

A transposição do São Francisco que era o mais importante (...). A conversa 

do governo era que os 12 milhões de nordestinos iria ter água, mentira! Vai 

ter água os 12 proprietários de fruticultura que estão ás margens do 

perímetro irrigado (...). Nós não estamos nessa região, nem vamos estar (...) 

Então os nossos assentamentos que estão em Canindé, não vai água pra lá da 

transposição. Não vai água pra Quixeramobim. Não vai água pra Crateús. 

Então a transposição vai sair de lá, entra no Ceará por aquele pequeno riacho 

Salgado, entra dentro do Rio Jaguaribe, que é um rio já transposto, já 

privatizado, praticamente, entra dentro do Castanhão, pega o canal da 

integração e passa por dentro donde tá os perímetros irrigados de 

fruticultura, produção pra exportar, e vai ser envenenado logo, logo (...) e vai 

passar por dentro de Fortaleza e vai até o pólo industrial do Pecém. Já tá aí, 

quem quiser ver (...) tubulações enormes, muito fundo, e que a gente não vai 

poder ter acesso a essa água. Vai passar dentro de comunidades que têm 

necessidade de água, mas essa comunidade vai ter acesso a essa água? 

Duvido. Nós já fomos presos porque usamos a água do Canal do 

Trabalhador, na época do Ciro. Então, imagina agora dentro dessa tubulação 

(...). A transnordetina que ta aí fazendo as estradas que vai passar por dentro 

dos sertões, também (...) mas as estradas dos assentamentos tá lá 

esburacadas. No inverno nós não anda. Nós não temos como organizar o 

processo de produção pra poder se beneficiar desse processo dessas estradas. 

Nós não temos mega produções (...). O governo Cid tá fazendo 3 ou é 4 

grandes barragens no Ceará e, conversando agora com essas duas regiões, a 

região aqui do Jaguaribe que vai ter aquele grande açude lá, é o...que já teve 

até mobilização do MAB. E a outra aqui que é em Crateús que vai ser lá no 

abarramento do Rio Poti, na divisa com o Piauí. O pessoal tá assustado, 

porque, assim como foi no Castanhão, vai ser milhares (...). O pessoal tá 

dizendo que vai ter comunidades inteiras que vai ficar debaixo de água. O 

pessoal vai sair todo, vão ser indenizados (...). Então, em vez dessas mega 

obras contribuir, elas vão prejudicar. Por quê? Na medida que eu construo 

uma grande obra, eu tiro as famílias, desaproprio. Aí a água chega e as 

famílias saem. Quando a água chega, chega também a estruturação dos 

perímetros irrigados que já está destinado pra quem tem dinheiro (...) Então é 

exatamente isso. O desenvolvimento proposto hoje é um desenvolvimento 

que, por si, é excludente. Vai desenvolver a agricultura, mas não é pras 
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pessoas que tá lá como foi em Russas. Então, o que nós propusemos? Nós 

precisamos de água, mas não precisa ser em grande quantidade como estão 

fazendo (...). Então uma barragem dessa que desagrega não sei quantas mil 

famílias, daria pra você fazer 10 barragens menores que favorecia mais as 

pessoas. Então eu acho que há um pensamento hoje do ponto de vista de 

estruturação do capital que desestrutura as pessoas (...). Nós não temos 

política de assentamentos. Nós temos projetos de assentamentos que, por si 

só, não se liga as políticas (...). De 1974 pra cá, o INCRA faz projeto de 

assentamento (...). Na mesma região eu tenho 10 assentamentos que até faz 

limites, mas, pro INCRA, é como se eles tivessem extremamente separados. 

Não temos regiões reformadas (...) (Dirigente do Setor de Produção do MST 

no Ceará). 
 

Tudo isso nos diz o quanto são grandes as contradições e os desafios postos à 

classe trabalhadora e suas organizações que ousam desenvolver experiências de cooperação 

na ótica da resistência, do controle dos produtores e da construção de uma nova hegemonia. 

As mediações que conformam tal situação necessitam, entretanto, ser apreendidas. Para isso 

torna-se necessário caracterizar com mais afinco a realidade pesquisada, o que nos 

disponibilizamos a fazer a partir de então. 

 

 

1.4.1. A Cooperação na Lagoa do Mineiro no Ceará 

 

É importante, inicialmente, ressaltar que existem alguns aspectos no 

Assentamento Lagoa do Mineiro que o diferencia da maioria daqueles que estão situados no 

estado. Primeiramente, por estar localizado em uma região atípica, pois, como já vimos, a 

concentração de terras desapropriadas é nos sertões cearenses. Trata-se, portanto, de um 

elemento fundamental a ser levado em consideração.  

O município de Itarema, onde está situada a comunidade Lagoa do Mineiro, 

pertence à microrregião do litoral de Camocim e Acaraú, zona oeste do estado, sendo 

composto por três distritos (Itarema, Almofala e Carvoeiro), distando cerca de 220 km de 

Fortaleza, capital cearense, conforme apresenta o mapa no Anexo 14.  

Segundo o Perfil Básico Municipal (2006), Itarema, antigo distrito de Acaraú, 

teve sua demarcação recente, em 1985, e possui aproximadamente 32,63% de sua população 

urbana e 67,37% rural, somando um total de 33.354 habitantes. A economia local tem como 

maior expressão o setor de serviços, responsável por 62,76% do PIB. Já a agropecuária e a 

indústria correspondem respectivamente a 22, 83% e 14,12% do PIB. A atividade econômica 

que merece relevância no âmbito da agropecuária é a fruticultura, principalmente das culturas 
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do caju e coco. É um município também de alta produção de farinha de mandioca. O cultivo 

de culturas como a de milho e de feijão é voltada principalmente para a subsistência 

(IPLANCE, 1998). Portanto, ao contrário da região sertaneja, é um município com bom 

acesso a água, com o “lençol freático subterrâneo e 118 poços profundos com 3 milhões de 

metros cúbicos/ano, sendo a reserva explorável de 55 milhões” (Idem, 1998, p.30). 

De acordo com a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (ADECE), o 

município de Itarema compõe um dos pólos de produção de castanha de caju denominado de 

“Pólo Itapipoca” e a economia local também é influenciada diretamente por um dos pólos de 

produção irrigada do Ceará, o “Pólo Baixo Acaraú”, região vizinha que agrega cerca de 14 

municípios, conforme identificam os mapas nos Anexos 11 e 12. Este pólo, que abrange um 

dos principais perímetros irrigados do estado
65

, tem alta produção na área da fruticultura que, 

subsidiada também por um montante considerável de investimento público
66

, é destinada 

principalmente para o mercado externo, estabelecendo relações de trabalho demandadas pela 

lógica da grande produção, com características particularidades
67

, como o próprio trabalhador 

caracteriza: 

 

Parte (da produção) é de fruticultura irrigada. Aí vem o mamão, melão, 

abacaxi, goiaba, graviola, banana, acerola, é muito diversificado. O baixo 

Acaraú é um perímetro irrigado do DNOCS e lá tem os colonos. Tem colono 
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 “O perímetro irrigado do Baixo Acaraú tem área irrigável de 8.335 hectares, abrangendo os municípios de 

Bela Cruz, Marco e Acaraú, no norte cearense (...). A exportação das frutas produzidas é favorecida pela 

localização privilegiada do Perímetro, distante apenas 160 quilômetros do Complexo Portuário do Pecém, o que 

permite alcançar em uma semana os mercados da Europa e dos Estados Unidos (...). O Perímetro foi implantado 

por iniciativa do Ministério da Integração Nacional, o qual contou com a parceria do BIRD, resultando na 

implantação de uma das mais modernas e funcionais obras de irrigação existente na América Latina e até mesmo 

do mundo”. Disponível em www.baixoacarau.com.br, acessado em 12.01.2011. 
66

 A exemplo disso, podemos citar o recente investimento de 35 milhões “por meio de emenda ao Orçamento 

Geral da União para a implantação de um projeto de energia eólica” para beneficiar os “produtores” do Projeto 

Baixo Acaraú com a geração de 8 megawatts no perímetro. “A energia é um dos custos mais altos da irrigação. 

Com a contribuição dos ventos, produtores terão a possibilidade de concorrer no mercado com preços mais 

competitivos. A velocidade e a direção dos ventos no Baixo Acaraú, dada a proximidade do litoral, é adequada à 

exploração comercial. A solução da enrgia alternativa é uma saída para baratear os custos de produção. A 

fruticultura produzida com energia que não gera impacto ambiental está sendo vista também como forma de 

agregar valor no marketing das frutas exportadas para a Europa”. Disponível em www.baixoacarau.com.br, 

acessado em 12.01.2011. 
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 “O Perímetro é administrado pela organização de produtores detentores de lotes, numa forma colegiada, 

fundamentado em um convênio de transferência de gestão, assinado entre o DNOCS e o Distrito de Irrigação, o 

qual estabelece normas, critérios, direitos e deveres de cada um. Esta organização de produtores recebe o nome 

de Distrito de Irrigação do Perímetro Baixo Acaraú e é uma organização civil de direito privado, sem fins 

lucrativos”. Vale destacar que esses “produtores” têm assessoria permanente da Secretaria de Agricultura do 

Ceará e do Ministério da Integração Nacional. “O sistema de produção e comercialização é desenvolvido por 

meio de Associações de Produtores, formadas por interesse dos mesmos, tanto por afinidade e/ou por grupo de 

culturas, geralmente em número de 10 a 20 produtores.O Perímetro possui estrutura de apoio como galpões 

construídos nos NH‟s – Núcleos Habitacionais, que são disponibilizados aos pequenos produtores onde são 

montados os „Packing House‟, tendo assim toda a estrutura de apoio à produção e comercialização”. Disponível 

em www.baixoacarau.com.br, acessado em 12.01.2011. 

http://www.baixoacarau.com.br/
http://www.baixoacarau.com.br/
http://www.baixoacarau.com.br/
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que é o pequeno que é 8 hectare o lote. Aí vem o técnico que é até 16 

hectares. Aí empresário é de 30 pra 100 a 140, né. (...) Tem empresário, mas, 

pelo menos tem limite, mas a maioria são colono dos pequenos (Entrevistado 

01/Representante do Colegiado Gestor). 

 

Dessa forma, o projeto Baixo Acaraú, ilustrado no mapa do Anexo 13, apresenta-

se na região como um importante pólo produtivo do estado que conta hoje com “501 

produtores donos de lotes, dos quais 350 já estão em produção”. Em 2007, por exemplo, “o 

projeto gerou uma receita de R$ 7,5 milhões e prevê, para 2008, um faturamento de R$ 14 

milhões. Este ano, foi iniciado o plantio de 480 hectares de laranja do total de 750 hectares 

com a fruta previstos até junho de 2009” 
68

. 

Outro aspecto que incide diretamente na dinâmica da região e, por conseguinte, da 

comunidade Lagoa do Mineiro é a expansão da carcinicultura. Hoje, conforme a lei estadual 

nº 275/09, o litoral cearense que abrange a foz do rio Aracatimirim, na localidade de Torrões, 

até a foz do rio Guriú, em Jijoca de Jericoacoara, contemplando os municípios de Itarema, 

Acaraú, Cruz e Jijoca de Jericoacara, passa a se chamar de Costa Negra
69

. Esse trecho do 

litoral começa a ter maior notoriedade nacional e internacional devido a alta produção de 

camarão em cativeiro. “São 33 unidades de engorda (fazendas), um laboratório de produção 

de pós-larvas, e quatro unidades de beneficiamento. A produção anual é de 7.090 toneladas de 

camarões, numa área de 886,28 hectares” 
70

. O desenvolvimento da atividade na região tem 

dado o título ao estado de 2º maior exportador de camarão do país. 

Vale ressaltar, sem muitos prolongamentos que não competem a nossa pesquisa, 

que a atividade de carcinicultura tomou relevância, principalmente nos últimos anos, no Ceará 

também por seus desdobramentos, gerando fortes impactos ambientais e sociais, em especial, 

nas comunidades que residem próximo aos sistemas de criação.   

Já em terras vizinhas a Lagoa do Mineiro, está localizado um conjunto de 

fazendas produtoras de coco da empresa Ducoco Alimentos S/A. Essa empresa, que desde 
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Idem. 
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 “A Costa Negra cearense se refere a uma das mais belas áreas do estado (...) a região ganha espaço na 

imprensa internacional pelos camarões que produz (...). O nome da região deriva de um aspecto característico 

das praias locais, que apresentam grandes extensões de sedimentos cinza escuros (...). O pólo do Baixo Acaraú é 

considerado a melhor área de produção no Estado. No local, os importadores europeus dão preferência ao 

crustáceo cearense, mesmo tendo de pagar até 40% a mais do que o preço do mercado mundial (...). Foi então 

que uma certificadora alemã deu ao produto dessa região do Ceará o título de melhor e mais caro do mundo (...). 

Com 33 associados, sendo 32 fazendas de camarão e uma indústria de beneficiamento, a Associação dos 

Carcinicultores da Costa Negra representa uma área de 900 hectares de cultivo de camarão em água salgada, 

região que se estende de Itarema até Cruz. Juntos, os 32 produtores da Costa Negra produzem até nove mil 

toneladas de camarão por ano, com um tempo de cultivo para o crustáceo que pode durar de três a oito meses”. 

Disponível em www.accn.org.br, acesso em 12.01.2010. 
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 Idem. 

http://www.accn.org.br/
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1982 estabeleceu-se no Ceará, conta hoje com 7 fazendas (aproximadamente 10 mil hectares) 

localizadas em Itarema e em mais dois municípios próximos: Camocim e Itapipoca. Com 

cerca de 1.700 trabalhadores empregados, a organização e o controle da produção ocorre por 

intermédio de um sistema de tecnologia de produção
71

 que favorece a fabricação para a 

exportação e para o fornecimento às grandes empresas multinacionais, como a Nestlé e a 

Danone.  

Destacamos que, na história da luta pela terra, no início da década de 1980, os 

trabalhadores da Lagoa do Mineiro enfrentaram a forte presença dos proprietários dessa 

empresa que, na época, pretendiam intermediar o processo de compra da terra com o antigo 

proprietário. Tais sujeitos foram centrais no acirramento dos conflitos e em seus 

desdobramentos, assim como nos socializa um dos entrevistados:  

 

É porque o nosso patrão era um padre, o padre Aristides. Aí a gente ia 

trabalhando, pagando a renda a ele, a gente plantava 1 hectare aí pagava 2 

alqueires de milho, quando não dava, pagava 4 de farinha. Aí chegou um 

tempo dele dizer que tinha vendido pra Ducôco. Aí a gente imaginou que 

nós ia morar a donde que nós era agricultor, a gente era analfabeto, não 

podia ir pra cidade, tinha que ficar aqui onde nasceu e criou-se. Aí começou 

a luta (...) aí nós se juntemo. Nesse tempo ninguém sabia o que era 

comunidade. Eu não sei como é que chegou o nome comunidade até aqui. Aí 

nós dissemos: „sabe de uma coisa, nós não temos pra onde ir, nós vamo 

enfrentar‟. A Ducôco ainda botou uma cerca de arame aqui dentro do 

terreno. Aí nós se juntemos, mulher e home, botemo as mulhé na frente, aí 

quando chegou na frente da cerca....Isso quando? Em 1985. Aí nós saímos 

batendo os travessão, que nós sabia onde era a marcação da terra. Aí quando 

cheguemo no arame onde a Ducôco tinha cercado a terra, nós cortemo o 

arame e saímos cortando de palmo e palmo (...). Com um dia a polícia 

chegou e levou uns presos, aí pronto, lá se vai a confusão. Morreu gente, foi 

gente preso dentro do mato, mas ninguém nunca desistiu de lutar (...). Com a 

ajuda da diocese de Itapipoca a gente conseguiu a libertação da terra pra 

gente trabalhar. Foi desapropriado o terreno, comecemos a trabalhar... 

(Entrevistado 04/Representante da localidade Corrente). 

 

Percebemos, portanto, que as forças econômicas da região permanentemente 

atravessam a história de vida e trabalho dos produtores que moram na terra desapropriada. 

Forças essas que se reconfiguram, mas que permanecem na correlação de forças seja entre 

trabalhadores rurais e latifundiários, seja entre assalariados e o grande agronegócio. Tais 
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 “Parte dessa plantação (aproximadamente 100 mil coqueiros) é fertirrigada por meio de uma tecnologia 

importada de Israel que consiste em microaspersores que irrigam cada coqueiro individualmente e automatiza o 

sistema de fértil irrigação garantindo uma uniformidade na dosagem de água e nutrientes (...). Essa área foi a 

primeira no Brasil a utilizar esse método de irrigação (1999), que elevou a produção de 60 para 139 frutos por 

planta/ ano (...).Anualmente são 28 milhões de frutos que são retirados de cerca de 330 mil coqueiros híbridos”. 

Disponível em www.ducocoalimentos.com.br, acesso em 12.01.2011. 

http://www.ducocoalimentos.com.br/
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forças, no entanto, passam a ganhar maior expressão e conformação na luta política e nas 

formas de organização das classes as quais iremos priorizar no próximo capítulo.  

Os trabalhadores, antigos “moradores” da fazenda, vinham de uma relação de 

subserviência, que, como já vimos, foi muito comum na história do Brasil e particularmente 

do Ceará. Em troca da terra para morar, além de pagar ao latifundiário parte considerável da 

produção do mês, havia uma limitação de terras para produzir, conforme ilustram as falas:  

 

Na produção mudou muito, porque antes era o processo que a gente pegava 

o que arrecadava e era partido meio a meio para o patrão. Se você brocasse 

uma lavoura e fosse e quisesse 4 saco de feijão, então você conseguiria ficar 

com dois. Dois ia para o patrão, para o dono da terra. Hoje mudou porque 

você consegue ficar com tudo. Hoje você consegue ter para se alimentar (...). 

E a produção aumentou porque o pessoal tiveram o nível de conhecimento, 

de produzir, de plantar mais, de se organizar, de cultivar os quintais. Então, 

houve uma mudança relevante nesse sentido (Entrevistada 03/Representante 

da localidade Barbosa). 

 
Nós vivia como agregado. Vamos supor, nós pagava uma renda e aí nós se 

juntemos, todo mundo, e queria uma libertação pra viver numa terra, pra 

melhor pra gente, né. Nessa época, quando eu brocava, nessa época era só 

dois meninos, era 50 passos que nós tinha direito. Aí eu tinha que pagar 

ainda renda, era um alqueire de milho. Depois que nós desapropriemo a 

terra, aí nós podia brocar uma quadra, uma quadra e meia... Desde lá foi 

assim (Entrevistado 05/Representante da localidade Cedro). 

 

Desta forma, as relações de produção e de trabalho que se instalaram ali sofreram 

algumas tantas mudanças. A principal e mais significativa delas foi exatamente quando a terra 

foi desapropriada, passando a se constituir como um “assentamento rural” ou “área de 

reforma agrária”.  

A Lagoa do Mineiro, formada, em suma, por antigos moradores da fazenda e seus 

familiares, desde a emissão de posse até hoje, constrói e reconfigura formas e perspectivas de 

produção sob influência de várias organizações políticas, principalmente, da igreja (CEBs), do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itarema e do próprio MST. Isso além da forte presença 

do Estado, através principalmente do INCRA e da Secretaria do Desenvolvimento Agrário 

(SDA), com os programas e projetos de incentivo a produção, que retomaremos mais adiante.  

Dentre as mudanças na organização da produção, entre o impasse da (re)produção 

de velhas e novas relações, destacamos a seguinte trajetória: 

 

Olha, se a gente pegar desde o início, quando a gente primeiro fundou a 

associação geral do assentamento... Isso nós criamos ela em 1989. E em1991 

foi que veio, com o trabalho que o MST começou a fazer, quando o MST 
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começou a andar aqui no assentamento, aí trouxe a idéia do cooperativismo 

de assentado (...). Nós criamos a associação, resolvemos o problema social, 

mas no econômico a associação não atingiu os objetivos. E aí foi quando 

veio a proposta do cooperativismo de assentado, uma proposta totalmente 

diferente. E aí nós criamos a cooperativa que hoje é conhecida como 

COOPAGLAM, né. Mas por quê? Porque é um cooperativismo diferente. 

Porque os cooperativismos que a gente conhecia antes, que era aquele 

modelo tradicional, que tendia valorar o capital e não o homem, né. O 

cooperativismo de assentado veio a proposta diferente, né. Todos somos 

iguais. Embora que na tradicional eles digam isso, mas, de fato, quem manda 

lá é o capital, quem tem mais cotas-parte, quem tem o poder maior, né. Aqui 

não interessa. Aqui só interessa a participação, né. Ontonce, nós criamos a 

cooperativa. Nesse tempo, o pessoal, é... a gente tinha um trabalho bem 

atuante. O pessoal era (pausa) participava de todas as ações coletivas, né. 

Inclusive, nesse tempo aqui, quem dominava era o coletivo (Entrevistado 

01/Representante do Colegiado Gestor). 

 

A inserção da proposta do MST de cooperação agrícola, identificada pelo 

trabalhador como “cooperativismo de assentado”, desencadeou, como vemos, mudanças 

centrais na forma e concepção de controle e organização da produção na comunidade. Isto 

implicou em grandes desafios para os militantes do Movimento tendo em vista os “novos” 

elementos que aquela realidade apresentava, e ainda apresenta, em relação à maioria dos 

“assentamentos” organizados pelo MST no Ceará. 

 Para intermediar o desenvolvimento dessa proposta no local, as sete localidades 

que compõem a Lagoa do Mineiro estão, desde 1991, vinculadas a Cooperativa de Produção 

Agropecuária de Lagoa do Mineiro – COPAGLAM
72

, que contava, inicialmente, com 195 

sócios e hoje possui 167, segundo as entrevistas. Isso além da Associação dos Trabalhadores 
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 Fundada em Abril de 1991, a COPAGLAM faz parte da Central de Cooperativas Agrícolas do estado do Ceará 

(CCA), organização fundada e coordenada pelo MST. O Regimento Interno do Assentamento e da Cooperativa 

(2009) prevê o seguinte: “Art. 10 – A COPAGLAM tem como objetivo principal o desenvolvimento da 

produção agropecuária dos produtores do assentamento Lagoa do Mineiro, devendo promover as seguintes 

atividades para consecução de seus objetivos: I – Coordenar a produção agropecuária nas áreas pertencente aos 

associados ou em áreas próprias; II – Comprar e vender os insumos e produtos agrícolas; III – Desenvolver a 

mecanização agrícola; IV – Garantir o transporte dos bens e produtos; V – Implantar sistemas de agroindústrias 

dos produtos de interesse dos assentados e das assentadas; VI – Realizar operações de repasse de crédito ou 

venda de prazo de atendimento aos assentados; VII – Prestar serviços relacionados com o desenvolvimento da 

agropecuária e bem está dos assentados; VIII – Prestar assistência técnica. Art. 13 – A COPAGLAM será 

administrada por um Colegiado Gestor de 13 [treze] membro. Os membros do Colegiado Gestor deverão está em 

dias com suas obrigações relacionadas as atividades do assentamento e terá o mandato de experiência de 2 [dois] 

anos, depois desse período será avaliado e renovado. Art. 14 - Os membros do Colegiado Gestor estão 

representados pelos os seguintes setores: I – Setor de Finanças; II – Setor de Educação; III – Setor de Saúde; IV 

– Setor de Comunicação e Cultura; V – Setor de Produção; VI – Setor de Comercialização; Parágrafo único: Os 

setores poderão ser acrescentados de acordo com as necessidades organizativas do assentamento podendo assim 

aumentar os membros do Colegiado Gestor” (p.03-04). 
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Organizados de Lagoa do Mineiro, já criada anteriormente, e outras associações
73

instituídas 

pelas localidades.  

A agricultura e a pecuária semi-extensiva configuram-se como atividades 

econômicas predominantes no local, tendo como principais produtos o coco, o caju, a 

mandioca, o milho e o feijão. “A culturas exploradas (...) são do tipo temporária ou anuais 

como a do feijão, milho e mandioca, cultivados em consórcios. Existem ainda as culturas 

permanentes como a do cajueiro, coqueiro e mangueira” (PDS, 2000, p.35).  

Já em relação à pecuária, os trabalhadores criam bovinos, caprinos, ovinos, suínos 

e animais de serviço. Destes, hoje, apenas o gado é coletivo, ou seja, “é da cooperativa”, 

conforme nos comunicam os entrevistados, sendo aproximadamente 76 animais coletivos. O 

manejo, que nos primeiros anos da desapropriação era de responsabilidade de todo do coletivo 

e de seus vaqueiros, atualmente, fica a cargo de cada localidade, ou seja, são cerca de 10 

cabeças de gado por local. Observemos os seguintes dados relacionados à produção na 

comunidade: 

 

Destaca-se a produção de Coco (inatura), Farinha, Castanha de Caju e 

Mudas. O Assentamento possui uma área coletiva de mais de 10 ha para o 

plantio de coco. A safra do coco, acontece de três em três meses (período da 

derruba). Estima-se que a Lagoa do Mineiro, produza por derruba, o 

equivalente da 10.000 kilos de coco de cada espécie. Os trabalhadores rurais 

desta região cultivam o „coco seco‟ (vendido para indústrias de derivados de 

coco – no ano de 2007 a COPAGLAM, repassou grande parte da produção 

de coco seco para a indústria DUCOCO) e o „coco anão, com água‟ (vendido 

em bares, lanchonetes e na feira livre – água de coco). O coco seco é 

vendido por kilo, a R$0,40. O coco anão, é vendido a R$0,20 a unidade. 

Atualmente existem quatro casas de farinha coletiva industrializadas nas 

seguintes localidades: Barbosa, Córrego das Moças, Cedro e Mineiro Velho. 

Cada trabalhador em média produz de 60 a 80 sacos (de 50 kilos) de farinha 

por safra. De goma, retirada da massa da farinha, cada trabalhador produz 

cerca de 20 a 30 sacos (de 50 kilos). A produção coletiva de farinha, por 

safra (anual), chega a 42 toneladas de farinha. Nos dois últimos anos, cerca 

de 12 toneladas, foram vendidas para a CONAB. O preço varia de R$0,20 a 

R$0,35. Segundo o presidente da associação, destas 30 toneladas que ficam 

no assentamento, a metade é para o consumo interno. A outra parte é levada 

para o mercado de Itarema – vendida em pequenas mercearias e na feira livre 

da cidade. A produção de caju, é uma outra fonte de renda de suma 

importância. Atualmente, a COPAGLAM possui uma fábrica de 

beneficiamento e processamento da castanha de caju. A produção anual de 

castanha de caju é de 4 toneladas. Do caju, a COPAGLAM possui ainda 

como fonte de renda o viveiro de mudas de caju. No ano de 2007, a 

cooperativa produziu mais de 30.000 mudas de cajueiro. Estas foram 

vendidas para o Estado do Sergipe, a R$1,00 cada unidade. A expectativa 
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 Associação Comunitária Geradora de União Mineiro e Cedro; Associação dos Trabalhadores Rurais 

Organizados de Barbosa; Associação do Grupo Organizado de Córrego das Moças; Associação do Grupo 

Organizado Lagoa do Mineiro; Associação dos Trabalhadores Rurais Organizados de Sagüim e Mineiro Velho. 
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para o ano de 2008 é superar esta produção e iniciar o comércio de mudas 

com o governo e com outras cooperativas de assentamentos da reforma 

agrária no estado do Ceará. Além destes produtos, a COPAGLAM conta 

ainda com a criação de gado bovino. O gado é vendido (para boiadeiros) 

para saldar dívidas da cooperativa. E em 2008, terá início o funcionamento 

da casa do mel, construída com recursos do Banco do Nordeste. Nesta foi 

investido, cerca de R$45.000,00. Por fim, temos a produção para o consumo 

interno. Os assentados, produzem de tudo um pouco. Arroz, milho, feijão de 

corda e banana. Tem ainda, a criação de animais como galinha, porco e 

cabra. Isto sem, contar na produção pesqueira artesanal de peixes camarões e 

frutos do mar
74

.  

 

Então, hoje, digamos que é mais reconhecido no estado do ponto de vista da 

produção da mandiocultura é o assentamento Lagoa do Mineiro, né. No 

Ceará tem sido uma referência e aí não só da mandiocultura, mas do ponto 

de vista da produção de coco, né, de caju e de vários outros produtos que 

eles trabalham aqui no assentamento (Dirigente da Brigada “Francisco 

Barros II”) 

 

Os dados demonstram que a Lagoa do Mineiro tem sido referência em produção 

para o MST no Ceará. Esta é realizada a partir do modelo misto, conforme já apresentamos, 

sendo sua área, que corresponde a 5.796,2573 hectares, dividida internamente entre as 

famílias em áreas de produção familiar (individual) e coletiva (grupos de trabalho e 

COPAGLAM), além da área destinada para a Reserva Legal
75

.  

Conforme o Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS, 2000) e a pesquisa 

direta com os trabalhadores, atualmente a área disponível para a produção agrícola familiar, 

individual, é equiparável a quantidade de terras coletivas, que estão disponíveis para o 

trabalho coletivo, por intermédio dos grupos de produção. “No individual cada família 

explora de 2,0 a 3,0 ha. E coletivamente é plantado em média 1,5 ha por família, aumentando 

sempre em razão das necessidades” (p.47). Vale destacar que tanto a divisão do trabalho 

como das terras coletivas
76

 é feita por localidade. Assim, o planejamento das atividades 

relativas à produção coletiva é comumente feito nas reuniões que ocorrem em cada localidade 

do “assentamento”. Esse trabalho é caracterizado conforme os relatos abaixo: 
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 Disponível em http://www.mst.org.br, acesso em 18.01.10. 
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 “Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, 

necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à 

conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas”. Lei Federal nº 4.771/65 (Código 

Florestal). No Assentamento Lagoa do Mineiro está área corresponde a 1.242,3160 hectares, conforme mapa no 

Anexo 15. 
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 As áreas coletivas de produção são distribuídas nas 7 localidades. Além dessas áreas, há também outras onde 

são desenvolvidas atividades de controle exclusive da Cooperativa como: Jardim Clonal de Cajueiro Anão 

Precoce; Viveiro de Mudas de Cajueiro; Fábrica de Castanha, que, no momento está desativada; Unidade de 

Empacotamento de Farinha de Mandioca. 

http://www.mst.org.br/
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O trabalho coletivo ocorre toda semana dia de segunda-feira, de 8 em 8 dias. 

Tem o apontador. Toda segunda-feira tem o caderno pra gente anotar a data, 

tudinho e o nome da pessoa que vai (...) Todas segunda-feira a gente vai, 

quando a gente vende o coco aí os feito tira o dinheiro daquela diária, 

alguma pessoa que vai, vamos supor, os agregados que vão pra trabalhar, a 

gente paga as diária deles. E aí, sobrou algum dinheiro, a gente dividi entre 

os sócios. A venda é feita para os atravessadores que passam aqui. Qualquer 

um que passa, que compra o coco, a gente vende. A individual é por 

atravessador também (Entrevistado 04/Representante da localidade 

Corrente). 

 

O trabalho é um dia por semana, porque a gente acha que é o suficiente, né, 

dá pra ir atendendo a necessidade do trabalho, mas quando o serviço 

aumenta mais, que sempre aumenta mais no inverno, aí a gente retira até 2, 

3, dias por semana, conforme a necessidade do trabalho (...). Aqui todo 

mundo trabalha, tanto faz ser agregado como sócio, todo mundo faz trabalho 

coletivo (...). Aqui nós trabalha no coletivo e, por exemplo, o fulano tá 

doente, aí o filho dele participa do trabalho (Entrevistado 10/Representante 

da localidade Lagoa do Mineiro). 

 

O trabalho coletivo vai de acordo com a necessidade do serviço. A gente tem 

o calendário de um dia por semana, mas o serviço em dois dias, a gente faz. 

Depende da demanda do serviço na terra (Entrevistado 13/Representante da 

localidade Lagoa do Mineiro). 

 

Ali no caso da Navegantes, ela trabalha aí ela paga uma pessoa pra ficar no 

dia do coletivo pra ela. O compadre Riba, ele também não trabalha no 

coletivo, porque ele trabalha no posto de saúde, né, o dia todo, mas no dia do 

coletivo ele paga uma pessoa pra botar lá no lugar dele ou o filho 

(Entrevistada 09/Representante da localidade Sagüim). 

 

A gente trabalha cultivando os coqueiros e, quando derruba, é 20% para a 

cooperativa e a outra parte divide com as diárias de quem trabalha, né (...). É 

um derrubando, outro juntando e outro aqui descascando (...). Aí a gente 

vende pro compadre Zé Maria que é o responsável pela comercialização da 

Cooperativa (Entrevistado 11/Representante da localidade Mineiro Velho). 

 

O trabalho coletivo aqui nós trabalha um dia por semana. Se reúne na 

semana pra planejar. Aí vamos priorizar a área que tá mais precisa, né (...). 

Uma parte vai pros cajueiro, uma parte vai fazendo as podas e outro vai 

capinando (...)  Uma parte vai ajeitar a cerca, aí são tantas pessoas (...) 

Quando é na derruba do côco, a gente junta e vende. Aí aquele dinheiro que 

a gente recebe fica repartido. Tem alguma coisa pra comprar (coletivo) a 

gente tira do coletivo, o que sobrar a gente parte (...) Às vezes, muitos, 

quando não vai, nós paga uma pessoa pra ir (...) O individual tem mais 

tempo pra ser cuidado pelas pessoas. Tem 4 dias folgados pra trabalhar nele, 

né. E coletivo tem só um dia (...) Não chega a ser mais de um dia porque o 

pessoal não vai (...) Nós vende pra atravessador, os cocos. As castanhas 

também. A farinha individual agora nós tamo vendendo a maioria pra 

cooperativa (...) mas nem todo mundo faz isso (Entrevistada 16 

Representante da localidade Barbosa). 

 

Como vemos, em geral, o trabalho coletivo ocorre uma vez por semana nas áreas 

de produção coletiva disponíveis em cada localidade, havendo a obrigatoriedade da 
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participação de pelo menos um representante de cada família. Para isso, foi instituída a função 

do “apontador” das diárias que é responsável pelo controle e freqüência dos trabalhadores nos 

dias de trabalho coletivo. Caso a família não possa dispor alguém para trabalhar no “dia do 

coletivo”, há um procedimento muito comum de pagar a diária de outros trabalhador para que 

não seja registrada a ausência da participação da família no dia.  

Parte dessa produção (20%) é destinada à Cooperativa e outra (80%) para a 

localidade, sendo o excedente partilhado entre as famílias que cumpriram com os trabalhos 

semanais ou destinado a Associação local para os gastos mais gerais e coletivos. No caso 

daquelas que não cumpriram todas as diárias planejadas de trabalho coletivo ao mês, o 

“apontador” da diária registra as faltas e, ao final do processo produtivo, com a venda do 

produto, a divisão é realizada proporcionalmente aos dias trabalhados. Os demais dias do mês 

são destinados as outras atividades desenvolvidas pelos trabalhadores, havendo uma 

predominância do trabalho na agricultura familiar. 

Há uma grande diferenciação no âmbito do que se produz nessas terras. Em geral, 

a produção de mandioca (farinha e goma), milho e feijão é familiar, ou, como os próprios 

trabalhadores denominam, individual. Segundo o PDS (2000), “o tamanho das áreas plantadas 

está diretamente relacionado com a disponibilidade de mão-de-obra familiar e de recursos de 

crédito de custeio. A área média plantada por agricultor na última safra foi de 2,0 ha” (p.37). 

Já nas áreas coletivas, as principais culturas agrícolas são a do coco e do caju. 

Além destas, outra atividade que é realizada a partir da cooperativa é a “prática de enxertia e 

substituição de copa do cajueiro anão-precoce” (PDS, 2000). Na verdade, durante algum 

tempo, a comunidade destacava-se como o “2º produtor de mudas de cajueiro anão-precoce 

no estado do Ceará e o 3º produtor no Brasil, dispondo o assentamento de 15 enxertadores 

treinados pela Embrapa” (p.39). 

Vale lembrar que os produtos agrícolas mais “comercializados pelos agricultores 

assentados são a farinha, a goma, o coco, a castanha e muito raramente o milho e o feijão” 

(PDS, 2000, p.47). 

Em relação às formas de cooperação existentes no local, como se pode ver, a 

predominante é a Cooperativa junto aos grupos de produção, mas, segundo os trabalhadores 

entrevistados, foram desenvolvidas diversas experiências durante toda a história de 

convivência entre as famílias no âmbito da cooperação.  

 

O primeiro trabalho coletivo que nós tivemos aqui foi uma horta. Nessa 

nossa horta tinha muita mulher trabalhando e os homens também, né. Aí, 
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quando a gente queria comprar alguma coisa, um objeto da gente, a gente ia 

e comprava pra uma, depois comprava pra outra. A gente comprava garrafa, 

depois cadeira, depois a gente fez uma campanha de filtro... E assim a gente 

ia fazendo os trabalhos coletivos. Aí dentro da horta a gente fez um plantio 

também coletivo, depois plantemos macaxeira... Depois desses trabalhos, 

quando os coqueiros foram crescendo e crescendo, foi desativando o 

trabalho da horta. Aí as pessoas passaram a ser agente de saúde, o outro foi 

na educação... E eu e mais outra companheira aqui fiquemos trabalhando em 

corte e costura, no Corrente, trabalhemos 10 anos, pela Cooperativa (...). Nós 

ganhava uma parte de custo, né, a nossa diária não era uma diária completa, 

nós ganhava só uma ajuda de custo e o outro ficava com a Cooperativa (...) 

nós vendia as roupa ao povo da comunidade e aí depois nós saímos, mas nós 

nunca se esquecemos do coletivo. Aí agora tem os coletivos que é dos 

homens, né, aqui dos coqueiros. Tem o dia da semana pra eles trabalharem 

que é 5ª feira, mas qualquer outro dia que precisar trabalhar, eles tão 

trabalhando (...). E aí nós temos um grupo de mulher que ainda não acabou-

se, né, quando a gente quer comprar rede, lençou...(...). Na raspação de 

mandioca, a gente fala com duas mulheres pra pagar e o outro grupo é ajuda 

e assim a gente vai indo (...) tem dia que a gente encontra de 25 pessoas 

raspando mandioca na casa de farinha, as jovens, quando elas chegam da 

escola, do trabalho, aí vai todo mundo pra lá (...). Agora teve uma derruba do 

coco, aí eles tiram a parte deles e tiram a parte da cooperativa (...). E quando 

eles chegaram lá da Expoece, eles se reuniram e partiram o dinheiro com 

quem trabalhou (...) (Entrevistada 09/Representante da localidade Sagüim). 

 

Em suma, o cotidiano dos trabalhadores que moram no Lagoa do Mineiro é 

constituído por atividades na agricultura e, em menor proporção, na pecuária. Sobre isto, 

apesar de ser uma área com o diferencial da forte participação das mulheres na luta pela terra, 

a divisão sexual do trabalho e a dupla jornada é muito forte. O trabalho coletivo, por exemplo, 

é realizado de forma quase que unânime pelos homens. A maioria das mulheres entrevistadas 

realizam, além do trabalho na agricultura e afazeres domésticos, atividades junto às escolas 

locais, enquanto professoras, coordenadoras, diretores e auxiliares de serviços gerais.  

Apesar de ser região litorânea, poucos têm como atividade cotidiana e produtiva a 

pesca marítima.  

 

Minhas atividades é e sempre foi da roça mesmo. Eu planto milho, planto 

feijão, né, apesar de nós termos um terreno fraquíssimo pra milho e feijão, 

mas o jeito que tem é plantar, né. Eu vivo disso, sempre vivi disso. Eu nunca 

fui comerciante, ambulante, essas coisas. E hoje eu trabalho em outras 

atividades. Nós temos o coletivo, os coqueiros, os cajueiros e outras coisas. 

Depois de assentamento, a gente passou a exercer algumas atividades que a 

gente não tinha antes que são os coletivos, que é isso, né (Entrevistado 

02/Representante da COOPAGLAM). 
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Alguns trabalhadores desenvolvem atividades no âmbito da gestão e organização 

interna junto a Projetos e Programas governamentais e não-governamentais
77

via Cooperativa 

e Associações. Esses necessitam dispor de um maior tempo para viagens, participação de 

eventos e organização de atividades. Por isso, em decorrência dessas ações, geralmente são 

“dispensados” da diária no trabalho coletivo. 

Na verdade, os documentos e as entrevistas nos têm apontado que houve durante 

toda a história da comunidade um conjunto de iniciativas para a construção de uma forma e 

perspectiva de produção e convivência coletiva no intuito de melhorar a qualidade de vida dos 

trabalhadores e de suas famílias. Nesse sentido, percebemos que houve, após a desapropriação 

da terra, mudanças significativas que geraram maiores possibilidades de relações de trabalho e 

produção que não reproduzem de forma absoluta a lógica hegemônica capitalista. A 

apropriação coletiva do excedente; a não predominância do trabalho assalariado; a existência 

de produção, terra e trabalho coletivos são elementos que nos fazem afirmar isso, o que torna 

possível um “relativo controle” sobre a produção, a distribuição e o consumo por patê dos 

trabalhadores. 

Essa mesma história vem apontando dificuldades que se apresentam no cotidiano 

do “assentamento” como verdadeiros limites no processo de construção da cooperação 

agrícola. É comum os trabalhadores associarem o êxito ou o insucesso dessas iniciativas aos 

rumos tomados pela Cooperativa, ou seja, acabam por identificar nesta a forma primordial de 

cooperação existente no local.  

Entretanto, há um conjunto de fatores (internos e externos) que devem ser levados 

em consideração, afinal, as contradições existentes “no cotidiano de um assentamento, 

resultado da dinâmica da luta de classes, ao serem enfrentadas vão objetivando um processo 

de aprendizagem estimulado pela dinâmica da permanente relação entre as necessidades 

sentidas, da causalidade posta e das escolhas a serem coletivamente estabelecidas” (ARAÚJO, 

2006, p.19). 

Observamos que a realidade analisada apresenta um período identificado como de 

maior referência na produção, que coincide com os primeiros anos de criação da 

COOPAGLAM, freqüentemente vinculado a chegada de créditos e ao conseqüente 

desenvolvimento de projetos produtivos no local. A comunidade chegou a ter uma produção 
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 Segundo os documentos internos e as entrevistas, os principais programas e projetos existentes, hoje, são: 

Projeto Arte e Cultura na Reforma Agrária (Ponto de Cultura); Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA); Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF); Projetos São José (Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário do Ceará/SDA); Projovem Campo: Saberes da Terra; Programa Nacional de 

Assistência Técnica, Social e Ambiental (ATES); Programa Saúde da Família (PSF), entre outros. Desses, há 

uma maior adesão àqueles voltados à produção, de financiamento e crédito. 
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coletiva de castanha, queijo, leite, acerola e mel de abelha por intermédio da Cooperativa e de 

suas instalações, conforme apresenta o PDS (2000), tornando-se a grande referência na região 

e no estado. Nesse período, a parte da produção coletiva repassada à Cooperativa, que hoje é 

de 20%, era de 50%. Há dez anos existiam também cerca de 276 gados junto a 202 animais de 

pequeno porte (caprinos e ovinos) coletivos. Para viabilizar essa produção, vários 

trabalhadores realizavam atividades diretamente vinculadas a COOPAGLAM.  

Essa situação tem refletido diretamente no trabalho coletivo, que vem perdendo 

centralidade, representando um clima de desânimo e insatisfação geral em relação à 

cooperação nas áreas coletivas de produção. 

 

Até uma altura (avançamos na organização). Daí pra cá, não. Porque todo 

mundo parou. O movimento do Coletivo das Mulheres, né. Logo no começo 

nós lutemo com horta coletiva, com a Casa de Farinha coletiva, que uma 

coisa muito importante pro grupo... E agora nada a gente tem. Parou tudo 

(...). Agora é só o movimento de cada um na sua casa (...). Hoje eu não to 

achando melhor porque o coletivo, o mutirão das mulheres acabou. Era 

dentro da casa de farinha. No começo, nós trabalhava tudo junto (...). E hoje, 

não, cada qual faz a sua; cada qual vende sua parte e paga o trabalhador (...) 

(Entrevistada 14/ Representante da localidade Cedro). 

 

Sobre a Cooperativa, você pode até imaginar que o que eu vou dizer não é 

cabível, mas o que é que a cooperativa tem hoje? Foi feito um investimento 

coletivo, né, pra gente ter todas essas coisas, não só na área de produção, 

mas também como estrutura, né. Os investimentos feitos pra fazer uma sede; 

um posto de saúde, que o prefeito só ampliou alguma coisa; pra fazer aquela 

fábrica, né... Pra fazer uma ruma de coisa,  o investimento veio com tudo. 

Aí, quando ele é coletivo, ele é da cooperativa (...). É muito fácil nós ter uma 

criança, difícil é ela se criar. O problema tá é aí. O problema não é plantar a 

muda. O problema é você criar depois que ela precisa de alguns elementos 

pra poder produzir alguma coisa. Aí foi a grande questão (Entrevistado 

02/Representante da COOPAGLAM).  

 

O cajueiro não tá essas coisas por causa da dependência da quadra invernosa, 

né, aí tá pouca. Castanha, eu acho que ainda não arrancaram nem um quilo e 

o coco você vê que só de 3 em 3 meses se faz uma derruba. Tem derruba que 

faz mais e tem derruba que faz menos (...). Às vezes é só faz de conta, 

porque no começo a área coletiva era área de roça também, mas aí 

resolveram mudar (...) Você vê que o individualismo faz com que você cuide 

só da área individual e esquece o coletivo. Esse pessoal mais novo, a 

tendência deles é cuidar do individual deles. Eles não tão ligando mais pro 

coletivo, não. A gente nota essas coisas (...). Aqui o trabalho coletivo tá meio 

devagar, porque aqui tem que tá no pé, incentivando. Eles não se sentem 

muito não, mas... (...) Numa época dessa eles tão indo só pra tirar o coco. O 

retorno maior é do individual (...). O coletivo era pra gente tá fazendo e 

botando aculá pra uma necessidade, vamos supor, pegar os 80% do coco e 

botar em um banco e aí, se aparecesse uma dívida, uma necessidade maior 

da comunidade, tinha como ter como suprir. Mas isso, quando a gente fala, 

„vixe!‟. Eu não falei mais... A maioria é „eu quero o meu, eu quero o meu‟, 
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aí isso pegou. A produção vendemos por atravessador (Entrevistado 05/ 

Representante da localidade Cedro) 

 

Aqui na localidade, como o lucro é pouco, não tá dando pra nós dividir (...). 

O serviço coletivo é importante, porque a gente junto faz a força, o que ainda 

tá, a dificuldade que eu ainda tô encontrando é que não tá todo mundo junto, 

né. Porque, quando tá todo mundo junto, as dificuldades diminuem, né. O 

serviço que pega um mês de duas pessoas, vinte faz em um dia! Isso é uma 

vantagem, né (Entrevistado 17/ Representante da localidade Córrego das 

Moças). 

 

 

Um importante dado que também reflete nessa situação é a diferença atualmente 

gritante entre a renda coletiva e a familiar. Conforme informações dadas pelos trabalhadores, 

há uma média de 150 a 800 reais mensais da renda individual, acrescentada a um salário 

mínimo, quando existe alguém que trabalhe nas escolas, exerça alguma outra atividade, 

inclusive fora do Assentamento, ou mesmo tenha aposentadoria.  

Já em relação à renda mensal advinda do trabalho coletivo é de somente uma 

média entre 20 a 160 reais. 

 

A renda maior é a renda particular. Ela complementa muito mais do que a 

coletiva. A coletiva é porque ela é o fundo, chamado. Por exemplo, a coleta 

do coco, quando é vendido o coco, ela vai para o fundo da nossa associação 

local. Ela fica na associação, quando é no final do ano que se faz um 

balanço, a prestação de contas, aí é que se paga os gastos, aí a sobra que é 

dividido entre os associados. Então, ela é pra sustentar também a nossa 

organização (...) (Entrevistado 03/ Representante da localidade Barbosa). 

 

O que dá mais retorno financeiro é nas terras individual da gente. Nas terras 

individuais a gente planta o feijão, a mandioca, o milho, a batata, o cheiro-

verde. Eu acho melhor nas terras individual da gente de que nas áreas 

coletivas, porque nas áreas coletivas, por acaso, quando for plantar uma ara, 

tem que todos plantar, né. Então, (...) acontece de nenhum plantar. E quando 

a gente planta aí vem um bicho do outro e come e a gente não cuida como se 

fosse da gente individual, porque pra gente ir, a gente ver um animal do 

outro comendo dentro da lavra. Aí „negada, vamos ajeitar a cerca da área 

coletiva‟. Uns vai, outros não vai. Aí por causa que um não vai aí os outros 

também não vão, aí fica difícil e os animais dos outros acabam comendo a 

planta. E sendo individual, a gente tem aquele grande cuidado e não deixa, 

porque é da gente e a gente mesmo é que tem que cuidar (...). Essa área 

coletiva nós escolhemos plantar desde o início, com os assentados antigos. 

Foi quem fizeram essa área coletiva, plantou o coqueiro e até hoje são 

beneficiário do coqueiro. Aquela pessoa que é o agregado, às vezes ele 

trabalha quando quer. Quando ele trabalha que ele quer, a gente, que é o 

dono, paga aquela pessoa, paga a diária dele porque ele não é dono daquilo 

ali. Então, a gente paga a diária dele (...) (Entrevistado 04/ Representante da 

localidade Corrente). 
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O maior retorno é no individual, mas é muito bonito o coletivo. Nós 

precisamos fortalecer esse coletivo (Entrevistado 08/Representante da 

localidade Córrego das Moças). 

 

O retorno maior é do coletivo (Entrevistado 15/Representante da localidade 

Corrente). 

 

Hoje é porque só tem os coqueiros e cajueiros, mas, antes, quando tinha a 

roça coletiva, dava a renda igual o individual (...). A gente pegou um ano 

escasso aí eles plantaram e não deu o produto que era pra dá, né. Aí eles 

foram se cansando e não fizeram mais. Tá com 2 anos que não fazem mais 

(Entrevistada 14/Representante da localidade Cedro) 

 

Percebe-se, ainda, que a produção é voltada eminentemente para a família e que 

os problemas também são enfrentados no âmbito da comercialização devido, principalmente, 

aos baixos preços oferecidos aos produtos, a falta de uma melhor organização da produção, a 

escassez de recursos para fazer uso devido dos manejos agrícolas nas áreas (adubação, por 

exemplo) e ao baixo incentivo dos programas intermediados pelo Estado. 

Dessa forma, a comercialização tanto da produção familiar como da coletiva, 

mesmo com a recente reestruturação da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), 

ainda é feita de forma convencional tendo considerável participação dos “atravessadores” que 

repassam a produção para o comércio ou empresas, ocorrendo, em alguns casos, repasses para 

a própria Ducoco Alimentos S/A. Assim, nessa situação os produtores acabam servindo de 

mão-de-obra barata, pois além de terem a responsabilidade nos tratos das culturas produzidas, 

vendem a produção por uma quantia bem menor que a estabelecida no mercado.   

Isso muito embora haja iniciativas que têm buscado realizar o processo de compra 

e venda da produção, em geral, por intermédio da Cooperativa. A mais recente foi a instalação 

da Unidade de Beneficiamento e Empacotamento de Farinha, em 2009. No entanto, também 

vem apresentando, conforme indicam os depoimentos, algumas dificuldades em sua gestão 

como falta de “capital de giro” e de produção suficiente para disponibilizar ao mercado 

durante todo o ano. 

 

Sobre a comercialização, a maioria ainda é feita por atravessadores. Nós 

estamos tamo tentando organizar isso, viu, mas como é difícil. Eu tenho aqui 

cada derruba de coco que me dá 300 cocos, ou, 300 kilos, né, mas eu ainda 

não cheguei a um momento de botar isso junto. Às vezes eu vendo... Mas 

nós tamos tentando organizar isso: pegar o individual e que a cooperativa 

tome de conta da comercialização como um todo, tanto do coletivo, como no 

individual. Tá entendendo? Embora que a gente não pegue os 100%, mas eu 

acredito que uns 50, 60%, 70% a gente pega pra botar coletivo pra não ter 

mais como vender mais longe, pra gente fazer um negócio melhor. É o que 
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nós estamos tentando fazer (...) (Entrevistado 02/Representante da 

COOPAGLAM). 

 

A cooperação tem um pouco funcionado, por exemplo, agora nesse ano, na 

venda da farinha e no processo da castanha, ela até que tá funcionando, mas 

já teve um descaso aí que não funcionaram muito bem. Por exemplo, houve 

o processo de venda de farinha que precisou o pessoal ter o retorno e o 

pessoal não tiveram retorno. Aí o pessoal, agora, nesse ano, ficaram 

desmotivados. Precisou haver reunião em cada comunidade pras pessoas se 

conscientizarem e vender a farinha e até agora, graças a Deus, tá dando 

certo. A cooperação também que as pessoas têm que cooperar é saber que a 

gente criou a Cooperativa e é pra gente cooperar com ela. E ela cooperar 

com nós (...). E essa cooperação se dá através da venda dos produtos. Então, 

quanto mais acúmulo de produtos que você tem pra vender, pra depositar na 

Cooperativa, maior renda ela terá também para cooperar com os associados. 

E aí a gente acaba que é poucas pessoas que ficam cooperando. A forma de 

cooperação funciona, mas eu considero arrastado. Não é uma cooperação 

que poderia tá 100%. Ela tem uma decadência que deixa a desejar, né (...). 

Antes ela tinha muito atravessador aqui. Hoje acabou um pouco o 

atravessador. Por exemplo, a castanha o atravessador não vem mais comprar. 

Até que ele sentiu muito com isso. Eles acharam muito complicado, ficaram 

revoltados com a forma de organização, o pessoal deixaram de vender o 

produto pro atravessador. Então, o pessoal tão vendendo mesmo é pra cá pro 

coletivo (Entrevistada 03 / Representante da localidade Barbosa). 

 

Não é todo mundo que participa, não... Porque não querem mesmo (...). Se 

todo mundo participasse do coletivo, dava uma boa renda, mas não é todo 

mundo (...) A farinha, esse ano, nós vendemos toda pra cá, né, pra esse 

projeto do Empacotamento, né, mas antes a gente vendia pro atravessador, 

né. Vendia pra alguém daqui que comprava pra revender... Agora esse ano, 

não, a gente vendeu mais pra cá, tanto a goma como a farinha. E aí já foi 

uma melhoração, né. O atravessador, nós isolemos já, né... uma parte de 

gente. Já botemo pra cá pra renda já ficar pra Cooperativa, né. Mas nem todo 

mundo pensa assim. Se eu boto 10 sacas pra cá, mas tem outro que não bota 

nenhum, já vende pra fora, pro atravessador. É mais caro pouquinha coisa, 

né, aí acha que ganha mais, mas no final ganha menos (Entrevistado 11/ 

Representante da localidade Mineiro Velho). 

 

Eles vendem para atravessador e a produção individual também. No ano 

passado a gente vendeu um a grande parte pra Cooperativa por conta daquele 

programa que tava, né, da, da... Unidade de Empacotamento de Farinha, mas 

nesse ano não deu certo (Entrevistada 12/ Representante da localidade 

Sagüim). 

 

Frente a essa situação, lembremos que o predominante é realmente a lógica da 

acumulação capitalista, a subordinação ao capital e a grande produção industrializada, 

mecanizada, que impõe cotidianamente “novas necessidades de consumo para a produção 

agrícola, de bens de consumo e de meios de produção” (ARAÚJO, 2006, p.126). A questão é 

que os trabalhadores nos marcos do capital são inviabilizados de suprirem tais necessidades, 

pois vão de encontro a lei do valor. As experiências acabam por se restringir a um espaço 
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local, sendo impedidas de serem generalizadas e tendendo a definharem. Isto, no entanto, 

dependerá decisivamente da situação de acirramento da luta de classes. 

Nessa lógica, a produção e o trabalho individual acabam se sobressaindo por gerar 

resultados mais imediatos para suprir necessidades cotidianas de reprodução dos 

trabalhadores também imediatas. Assim, “as condições de carências materiais e as relações de 

subordinação ao mercado” (Idem, p.199) acabam sendo fatores relevantes que inviabilizam ou 

limitam o estabelecimento de bases concretas de uma produção centrada na cooperação sob o 

controle dos trabalhadores. 

No processo de comercialização, a relação de troca estabelecida com o mercado, 

como vemos, é feito praticamente para garantir a reprodução imediata dos trabalhadores e/ou 

da associação e cooperativa. Ou seja, a produção, em geral, é vendida para que o conjunto de 

produtores possa comprar bens de consumo e de produção. A compra dessa produção, sendo 

ainda feita por atravessadores, é revendida, o que nos permite dizer que  

 

o preço de seus produtos escondia a relação de subordinação e de 

transferência de valor para a reprodução ampliada do capital, pois o que 

estava determinando aquele valor eram as necessidades de seus produtos, 

mas os imperativos postos pela „dominação do capital‟ (MÉSZÁROS, 2002, 

p.969). Nesta relação, há uma abstração real dos produtores e de suas 

necessidades (ARAÚJO, 2006, p.128-129). 

 

Outro aspecto relevante que incide sobre essa situação é o próprio caráter dos 

projetos e programas de incentivo à produção financiados pelo Estado. Na verdade, a maioria 

dos trabalhadores que vivem na Lagoa do Mineiro, ao acessar os créditos de custeio agrícola, 

passou à condição de inadimplência junto às instituições financeiras. Segundo a dirigente do 

Setor de Produção do MST no Ceará, isso ocorre devido às seguintes condições:  

 

O PRONAF não é um crédito feito pra Reforma Agrária. O PRONAF é um 

crédito pra família estruturada que tem experiência de produção agrícola e de 

gestão da sua unidade produtiva desde pequeno. E os assentados não têm 

essa experiência. Os assentados foram Sem Terra, mandados e controlados 

por alguém que gerenciava o que ele fazia (...). E quando chega na hora de 

fazer o processo de gestão, ele não teve experiência. Daí é uma grande 

dificuldade do PRONAF. O PRONAF financia vaca, vamos supor. Eu vou 

comprar três, quatro vacas. Então ele exige um padrão de vaca (...) pra ter 

isso, você precisa ter o suporte forrageiro. Então você tem que fazer cerca, 

comprar arame, plantar palma, uma aprisco, você tem que fazer um curral. 

Eu nunca vi cerca parir. Então, como a cerca não pari, ela não dá renda. 

Então como é que eu pago um projeto com uma coisa que não pari?! (...). 

Porque eu tive que fazer toda uma estrutura pra eu botar minhas 3, 4, vacas 

lá dentro (...). Uma outra coisa é a concepção das pessoas do dinheiro (...). 
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As famílias assentadas, elas vêm pros assentamentos desprovidas. Não têm 

suas questões básicas, essencial pra uma família, garantida. Não tem nem 

sequer, muitas vezes, a cama (...). É importante conhecer o processo desde o 

acampamento porque aí você vai entender porque que o projeto não avança 

na frente (...). Isso é o consumismo indicando toda hora pra gente comprar, 

porque é pobre, atrasado, lascado, quem não tem uma geladeira e uma 

televisão hoje. Então as famílias têm vontade disso. Então, o que elas fazem: 

quando elas recebem o crédito, eles até compram a vaca, mas, em seguida, 

eles não esperam porque ele tá precisando de outras coisas que é importante 

pra vida dele, já que ele tem uma casa nova, mas ele não tem outras coisas 

dentro da casa. E as pessoas não esperam a vaca parir pra poder pegar o 

garrote, vender e comprar a televisão ou comprar outra coisa (...). Então é 

necessário que a gente rediscuta o crédito (...). Alguém que tá lá fora 

morando na cidade, na sua casa boa, com televisão em todos os quartos e 

não sei mais lá o quê, diz „esses assentados são um bando de não sei lá o 

quê‟, mas tira as suas coisas de dentro de casa pra vê se tu não vai querer de 

imediato, né. Então ele, porque mora no interior, não pode ter isso?! Então 

como é que a gente faz uma discussão pra adquirir essas coisas sem 

atrapalhar o crédito de produção? (...). Pode ser o projeto mais bonito do 

mundo, mas tem de tudo, primeiro porque ele é engessado. Na tabela do 

PRONAF é engessado (...). Só pra ter uma idéia: nós estamos no 

Assentamento 25 de Maio que é loteado. Então lá a gente tem um lote de 25 

hectares. Nós chegamos lá e a cerca tava toda caída. Só pra nós fazer 800 e 

tantos metros de cerca, nós gastamos quase 6 mil reais. Isso em um lado. São 

quatro lados (...). Então imagina como é que um assentado vai botar o lote 

dele pra produzir se ele vai sem nada?! (...). Então, mesmo os créditos de 

implantação inicial, eles terminam não avançando, nem contribuindo, muitas 

vezes, do ponto de vista produtivo. 

 

De acordo com os depoimentos, as desmotivações no âmbito da produção coletiva 

são, para alguns, expressas na falta de “oportunidade” e recursos suficientes para garantir o 

desenvolvimento das atividades econômicas e, por conseguinte, uma melhor qualidade de 

vida. Já para outros, o motivo principal dos problemas desencadeados no local foi exatamente 

a entrada de projetos, créditos, para investimento na produção que não são adequados à 

realidade organizativa dos trabalhadores. 

 

A falta de recurso é uma das dificuldades da produção coletiva. Adubação é 

caro (...) (Entrevistado 13 /Representante da localidade Lagoa do Mineiro). 

 

O coletivo tem dado retorno. Só não tem dado muito retorno porque a 

condição da gente é pouca. Um plantio de coqueiro tem que ter os tratos 

culturais, né. Aí tem que ter adubo, água e aí a gente não pode. Nós não tem 

o coqueiro irrigado. Nosso coqueiro é fruteiro mesmo (...) (Entrevistado 10/ 

Representante da localidade Lagoa do Mineiro). 

 

Depois foi que veio os projetos. Quando começou os projetos o pessoal 

começaram a ficar mais distante um do outro (Entrevistado 04/ 

Representante da localidade Corrente). 
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A gente ficou inadimplente. Que foi que a gente fez pra melhorar? O que a 

gente fez pra melhorar foi individualizar essa conta. Isso deu um trabalho tão 

grande lá no banco pra que a gente individualize porque ela tá no nome da 

Cooperativa (...). Quando nós individualizemos a conta, nós 

individualizemos a propriedade. Aquilo que era da cooperativa passou a ser 

do sócio, né. (...) (Entrevistado 02 /Representante da COOPAGLAM). 

 

Segundo pesquisa realizada pelo INCRA, entre 1985 e 2008, há problemas 

enfrentados também na área de assistência técnica. Isso tendo em vista que a “falta de 

assistência técnica, uma das exigências para conseguir o financiamento, é o principal 

obstáculo para obtenção do crédito”. O que torna mais agravante é que, em 2010, “o 

orçamento do INCRA para assistência técnica era de R$ 300 milhões. Porém, caiu pela 

metade com o contingenciamento determinado pelo governo federal” 
78

.  

Nos últimos anos, por exemplo, o Programa de Assessoria Técnica, Social e 

Ambiental/ATES
79

 no Ceará vem se configurando de forma descontínua, até então, em 

relação aos períodos de vigência dos contratos estabelecidos junto às instituições
80

. O limite 

de tempo e a flexibilização de contratos impedem que as ações no âmbito da assessoria 

técnica junto as áreas desapropriadas possam se consolidar. Um exemplo disso foi o contrato 

estabelecido no estado, em 2008, com a vigência de apenas seis meses com aditivo de mais 60 

dias, o que demonstra a descontinuidade da política.  

Vale destacar que a instituição atualmente responsável pela assistência técnica na 

Lagoa do Mineiro é a Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará/ACACE, cuja 

direção política é do MST. Em geral, é feita uma avaliação positiva por parte dos produtores, 

                                                           
78

 Disponível em http://www.mst.org.br/node/11076, acesso em 15.01.2011. 
79 “O Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária (ATES) foi criado em 2003 com o 

objetivo de assessorar técnica, social e ambientalmente as famílias assentadas nos Projetos de Assentamento 

(PAs) da Reforma Agrária, criados ou reconhecidos pelo INCRA. A idéia é tornar os PAs em unidades de 

produção estruturadas, com segurança alimentar garantida, inseridos na dinâmica do desenvolvimento municipal, 

regional e territorial, de forma ambientalmente sustentável (...).O programa atua com equipes técnicas 

constituídas por profissionais das ciências agrárias, sociais, ambientais e econômicas. Estas equipes trabalham 

nos assentamentos executando atividades como: elaboração de Planos de Desenvolvimento ou Recuperação de 

Projetos de Assentamento; acompanhamento e orientação técnica para as atividades produtivas e econômicas dos 

assentamentos; capacitação para assentados em diversos temas relacionados ao desenvolvimento rural; estímulo 

à organização social apoiando o fortalecimento e qualificação das associações e outras formas organizativas dos 

assentados; promoção de ações afirmativas visando à equidade de gênero, geração, raça e etnia nos projetos de 

assentamento. Por seus princípios, objetivos e metodologia, o Programa de ATES é caracterizado atualmente 

como uma política pública de fundamental importância para o desenvolvimento dos Projetos de Assentamento, 

colaborando com a transformação da realidade das famílias assentadas e fortalecendo o elo entre os assentados e 

o meio onde estão inseridos”. Disponível em www.incra.gov.br, acesso em 12.01.2011. 
80

 Conforme estabelece o INCRA, “a ATES é executada em parceria com instituições públicas, privadas, 

entidades de representação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e organizações não governamentais ligadas à 

Reforma Agrária”. Disponível em www.incra.gov.br, acesso em 12.01.2011. 

 

http://www.mst.org.br/node/11076
http://www.incra.gov.br/
http://www.incra.gov.br/
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pois, mesmo com os limites da política pública, os trabalhos desenvolvidos pela equipe 

técnica parecem ter favorecido a dinâmica produtiva e organizativa dos trabalhadores. 

 

Ela contribuiu para os avanços do assentamento (...). Hoje, na assistência 

técnica, aí eu não posso criticar o técnico, mas, sim, o modelo. Porque são 

pessoas que têm o compromisso, diferente até de antes, porque antes você 

tinha todo um universo de pessoas contra, que as pessoas vinham pra rezar 

que não desse certo. Hoje, não. Você tem técnicos com compromisso, 

rezando e torcendo pra que dê certo, mas não são assistência técnica, é visita 

técnica. Eu não posso atribuir isso ao técnico e, sim, ao modelo (Entrevista 

01/ Representante do Colegiado Gestor). 

 

Hoje a assistência técnica é mais transparente, o pessoal vem, quando chega 

aqui se reúnem junto com o pessoal do colegiado gestor. Quando é durante a 

semana, o técnico entra em campo. Vai visitar a comunidade, quando chega 

lá vai visitar a lavoura das famílias, tanto o individual como o coletivo. Nos 

últimos anos a assistência técnica tem sido mais capacitada. Tem sido uma 

assistência melhor do que as primeiras (Entrevistada 03 /Representante da 

localidade Barbosa). 

 

Na produção teve mudança através da assistência técnica. Através da 

assistência técnica a gente começou melhor a trabalhar o sistema da técnica e 

melhorou a produção (Entrevistado 04 /Representante da localidade 

Corrente). 

 

Essa mudança de técnico também eu vejo que atrapalha, porque quando a 

gente quer se acostumar com um técnico, já vai embora e já vem outro. E aí 

como é que a gente quer... A pessoa tem vontade, mas acaba não ajudando 

(Entrevistada 09 /Representante da localidade Sagüim). 

 

 Alguns elementos de dificuldades, no entanto, são apresentados, como, por 

exemplo, os limites do próprio Programa de ATES, como já mencionamos. Sobre a 

perspectiva dos trabalhos desenvolvidos na assistência técnica atualmente, vejamos o 

posicionamento do Dirigente da Brigada “Francisco Barros II” do MST: 

 

De modo geral, a gente trabalha a cooperação dentro de uma perspectiva... 

Não pensando do ponto de vista de organizar uma empresa enquanto 

cooperativa, mas pensar a cooperação de modo geral dos trabalhadores; de 

trabalhar coletivamente; organizar a produção de forma cooperada é.... 

Numa perspectiva agroecológica (...). É nesse sentido que a gente tem 

procurado trabalhar a cooperação agrícola não só aqui no MST do Ceará, 

mas é uma linha política nacional, né, e que a gente tem buscado a cada dia 

fortalecer. Eu acho que, em alguns momentos, nós fomos mais fortes nesse 

processo de discussão da cooperação agrícola. Em outro momento acabamos 

ficando mais fragilizados. E nos últimos anos, especificamente o setor de 

produção vem rediscutindo e retomando esse debate em torno da cooperação 

aqui (...). Queremos trabalhar a cooperação entre os agricultores numa 

perspectiva que realmente venha a avançar esse trabalho cooperado numa 

perspectiva da emancipação dos trabalhadores, da soberania alimentar (...). 
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Pensar a cooperação para além da disputa do mercado, mas pensar, 

primeiramente, como sustentar as famílias; que tipo de alimentos vamos 

produzir; que jeito de produzir nós vamos fazer no assentamento, nas 

comunidades. É claro que, pelo fato da gente tá num modelo, num sistema 

econômico que exige que a gente também dispute no mercado, mas a gente 

tem que primeiro pensar na nossa sobrevivência, na família como um todo 

antes de partir pra esse outro pressuposto (...). Lagoa do Mineiro também eu 

vejo que tem uma grande referência, mas no último trabalho que vem sendo 

desenvolvido a gente percebe, principalmente na produção de melancia, que 

eles pegaram agora uma área pra irrigar e pra produzir melancia, e que 

existem algumas contradições, né, que é o uso intensivo de veneno pra poder 

garantir a produção desse produto. Então isso acaba divergindo com a nossa 

proposta e que nós não temos muita força pra fazer essa mudança, né. Mas já 

tem outras atividades que eles desenvolvem que é uma referência, né, no 

caso da experiência das mudas de caju, da produção de coco e da farinha. 

 

 

O depoimento reverbera que a prioridade das ações desenvolvidas pelo MST no 

local tem sido realmente no âmbito da cooperação agrícola. Esta, no entanto, segundo ele, 

apresenta-se atualmente fragilizada, sendo objeto de atenção principalmente por parte do 

Setor de Produção do Movimento. Isso diante de contradições latentes com a proposta 

defendida pelo MST, como o não uso de agrotóxicos.  Outro elemento importante que a fala 

nos trouxe é que a priori a produção deve ser voltada para as necessidades dos próprios 

trabalhadores e não do capital. Eis o grande desafio. 

Por fim, nos deparamos com uma última questão relevante que incide diretamente 

sobre as dificuldades encontradas na produção local. Como já destacamos inicialmente, na 

história da luta pela terra, os trabalhadores que vivem na Lagoa do Mineiro enfrentaram a 

forte presença das forças econômicas da região que atravessaram permanentemente a vida e o 

trabalho dos produtores que ali moram.  

Atualmente, o número de pessoas, principalmente homens e jovens, que moram 

no local e trabalham fora, nas empresas do agronegócio da região, embora ainda não seja 

expressivo, tem representado uma verdadeira preocupação para a maioria entrevistada que, 

em geral, convergem para uma crítica a tal condição. No entanto, um dos elementos que 

passam a justificar, por vezes, essa situação é a falta de emprego e condições de sobrevivência 

na própria comunidade somente através da agricultura. 

 

Eu cuido do meu quintal, aqui da minha lavoura, né. E fico assessorando ali 

na Cooperativa. Eu sou coordenador geral do colegiado gestor. Também 

trabalho assessorando, sou coordenador político do Fórum dos Assentados 

de Itarema, né. A gente tem todo esse trabalho em conjunto. Mas eu também 

tenho outros trabalhos fora que eu faço pra aumentar minha receita, né, que é 

ali no projeto do Baixo Acaraú. Eu também trabalho lá, no triângulo do 

Marco. Ali é um projeto de irrigação. Lá eu trabalho 4 dias por semana e os 
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outros é aqui na Cooperativa. Eu tenho problema de cálculo renal e rim e não 

tenho como trabalhar assim no pesado. E como o serviço da Cooperativa 

ainda é muito pouco e não existe ainda uma auto-sustentação pras pessoas 

que coordenam o trabalho dia-a-dia, a gente tem que buscar os meios fora 

pra melhorar e contribuir mais com o assentamento, né (...). Eu não tenho 

uma desmotivação, assim, minha, né. Na realidade, é a falta de condições do 

assentamento gerar emprego aqui dentro pra sustentar muitas famílias que 

tem aqui, porque o que acontece é o seguinte: aqui nós temos 135 assentados 

e mais 70 e tantos agregados, se você pegar uma média, são 6 a 7 pessoas em 

cada casa. Então você tem aqui 1.500 pessoas dentro do assentamento. 

Ontonce, o que nós plantamos aí é insuficiente para a sobrevivência em 

termos gerais. E isso faz com que, às vezes, a pessoa tenha que buscar algum 

suprimento fora pra poder continuar, mas eu não tenho nenhuma 

desmotivação, não (...). Há um ano e pouco que eu to aí à frente da 

coordenação, não recebo nenhum tostão pra ajuda de custo (...). Hoje eu tô 

podendo ajudar (...) (Entrevistado 01/ Representante do Colegiado Gestor). 

 

O meu prazer é que existisse aqui alguma coisa que funcionasse aqui para 

que os nossos jovens fossem empregados aqui dentro. Hoje nós tem pessoas 

empregadas na Ducoco, em Fortaleza....Então, sempre tem sido isso: 

trabalhar pra que o nosso povo melhore e comece a trabalhar aqui dentro. 

Que nós tenha aqui uma fábrica funcionando; uma indústria de farinha 

funcionando; que nós tenha alguma coisa aqui funcionando pra que aquelas 

pessoas que não estão lá na roça, tá empregado aí em alguma coisa. O nosso 

sonho é tirar esse povo de dentro da Ducoco. É trazer os nossos jovens, as 

nossas pessoas de Fortaleza, porque lá a vida é muito mais péssima, né, o 

nosso sonho é este, mas, por isso que eu não sou satisfeito, sabe? Agora, sou 

obrigado a agüentar porque não existe, não existe nada aqui que sustente o 

nosso povo aqui. E nós temos uma população muito alta de jovens, de 

pessoas que precisam, viu, e aqui dentro a gente não tem como. O coletivo 

ainda não sustenta esse povo (Entrevista 02/ Representante da 

COOPAGLAM) 

 

E eu até acho que isso é uma coisa que desmotiva o assentamento, porque 

isso é uma coisa que nós temo a terra pra trabalhar, era pra trabalhar é 

naquilo mesmo (...). Porque o INCRA já disse várias vezes que se tiver 

alguém trabalhando lá fora, ele tem que ir lá pra onde ele tá trabalhando, mas 

aí a gente mesmo se coloca umas coisas e não faz (Entrevistado 05/ 

Representante da localidade Cedro). 

 

Eu trabalho uma noite e outra não, fora do assentamento. Agora esse 

trabalho é fora do controle do assentamento. É um esforço que eu faço e é 

mais do que o meu corpo „envive‟ entendeu? Pra não ter aquela sugesta de 

alguém dizer: você está trabalhando lá fora? Se você tem direito aqui no 

assentamento não precisa você trabalhar lá fora! Por isso eu trabalho a 

noite, venho correndo e na hora que eu chego aqui eu só faço tomar um café 

e vou pra Cooperativa (...). O motivo de trabalhar na Ducôco é porque a 

gente tem carência, né? Tem carência porque aqui não tem trabalho, num 

tem. A cooperativa não tem um trabalho que pague a gente (...) Trabalhar 

fora eu não acho bonito, não. Agora, devido o assentamento não oferecer 

condições, a gente procura trabalho (Entrevistado 08/ Representante da 

localidade Córrego das Moças). 

 

Eu acho errado! Porque, mesmo que trabalhe e deixe uma pessoa no lugar, 

ele não tá fazendo certo. Quando nós temos uma mudança pra fazer, ele não 
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tá. Tá no negócio dele, né (...). Alguns trabalham no agronegócio. Às vezes 

você vai numa casa e tem três filhos de assentados trabalhando na firma 

(Entrevistado 16 / Representante da localidade Barbosa). 

 

 

As falas demonstram que, mesmo não sendo a relação de assalariamento, 

hegemônica, ela é continuamente presente na vida dos trabalhadores, o que nos faz afirmar 

que a desapropriação da terra, por si só, não é suficiente para superar a dependência da lógica 

de acumulação privada burguesa e, por conseguinte, da socialização do trabalho alienado. 

Assim sendo, não se trata da vontade de cada um a se submeter, ou não, à condição de 

subordinação ao capital. 

Como podemos observar, são diversos os fatores e múltiplas as determinações 

históricas que conformam a realidade analisada, particularmente no que tange as relações de 

cooperação entre os trabalhadores da Lagoa do Mineiro. Problematizar tais fatores e 

determinações geradoras das contradições que possam, ou não, apontar para a construção de 

uma nova hegemonia, “para além do capital”, demandará, no entanto, de nós um maior 

esforço: investigar os aspectos políticos que conformam essa realidade, objetivo que moverá 

as próximas linhas deste trabalho.  

Afinal, “os mesmos homens que estabeleceram as relações sociais de acordo com 

a sua produtividade material produzem, também, os princípios, as idéias, as categorias de 

acordo com as suas relações sociais” (MARX, 2009, p. 126). Ou, em outras palavras, “o 

modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e 

intelectual” (Idem, 2008, p.45).  

Só assim teremos condições e munição suficiente para identificar as mediações 

postas no movimento do real entre os processos de cooperação e a organização política dos 

trabalhadores na conformação de uma nova hegemonia de classe.  

Sabemos que esse caminho não nos está dado. Só nos resta, então, enfrentarmos o 

desafio de construí-lo. 
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CAPÍTULO II 

 

 

A LUTA E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA NA CONFORMAÇÃO DE UMA 

HEGEMONIA DE CLASSE 

 

 

Lembremos que os períodos de crise nos colocam grandes desafios tendo em vista 

que, contraditoriamente ao avanço neoconservador da classe dominante e dirigente, abre-se a 

possibilidade histórica para outro movimento da sociedade:  

 
Ao quebrar-se a universalidade que unia as particularidades capitalistas, 

condição material para a hegemonia da burguesia, abre-se a possibilidade da 

classe trabalhadora apresentar seu próprio interesse em choque com a 

universalidade concreto/abstrata do capital, tornando-se possível um 

acirramento da luta de classes (IASI, 2009, p.31). 

 

Frente a isso, devemos, por outro lado, colocar também alguns elementos que 

compõem as contradições desse momento de crise, nos demonstrando a complexidade de tal 

situação, refletida diretamente na luta de classes. Assim, se por um lado há possibilidade de 

intensificação da luta da classe trabalhadora “que se vê jogada em condições de intensificação 

da exploração, desemprego, rebaixamento de salários e precarização das condições de vida”, 

por outro, “a crise atualiza de maneira muito enfática a possibilidade do pacto social” (Idem). 

Desta forma, mesmo com um surto de melhoria nas condições de vida em alguns 

países, no geral, o quadro de barbárie social tem se aprofundado, já indicado de maneira 

particular no capítulo anterior, com a precarização das condições de trabalho e intensificação 

da expropriação, violência e criminalização da pobreza.  

Na Europa, por exemplo, “35% da força laboral (...) está precarizada (em alguns 

países como Holanda, chega aos 50%) (...) três de cada quatro novos postos de trabalho na 

França e nove de cada dez na Espanha são precários”. Essa precarização do emprego atinge, 

especialmente, alguns segmentos da classe trabalhadora como as mulheres. “Na França, 85% 

dos part-timers são mulheres, com remuneração mensal mais perto da assistência que do 

salário” 
81

. 

As condições de trabalho vêm se configurando de forma diversificada, 

fragmentada e com maior intensidade do ritmo de produtividade, isso sob a forma da 

                                                           
81

 Ver em A crise capitalista e a “política social” da burguesia, artigo de Luis Oviedo, publicado na Revista 

“Em Defensa do Marxismo”, nº 20, ano 7, maio de 1998, Buenos Aires, Argentina. 
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terceirização e do trabalho informal. Conforme a Pesquisa Nacional por Amostra em 

Domicílio (PNAD)
82

, divulgada pelo IBGE, em 2008, o trabalho precário no Brasil atinge 

47,9% da População Economicamente Ativa (PEA) do país.  

Segundo dados do DIEESE
83

, no março do ano passado, a taxa de desemprego 

total cresceu de 13% de fevereiro para os atuais 13,7%; e mais de 2,6 milhões de pessoas no 

Brasil estão desempregadas, o que equivale a 13% da PEA do país. Já a parcela populacional 

que se encontra na condição de “empregada”, com estabelecimento do “vínculo 

empregatício”, sofre cada vez mais a desregulamentação dos direitos sociais e trabalhistas. 

Isso é acompanhado por uma grande ofensiva contra os trabalhadores que atualiza 

e reconfigura os aparatos repressivos do Estado, amparados pelo sensacionalismo dos 

instrumentos midiáticos, formadores de opinião, fomentando uma intensa criminalização da 

pobreza. A recente “guerra ao tráfico” no Rio de Janeiro, por exemplo, respaldada pelo 

publicizado maniqueísmo do bem (polícia) contra o mal (traficantes), tem nos demonstrado 

que, por um lado, a violenta “ocupação” das favelas, conjugada a mecanismos ideológicos 

que instala o pânico e o medo nas cidades, trata-se mais de um enfrentamento às favelas, aos 

pobres, que ao próprio “tráfico de armas”: “O enfrentamento ao tráfico de armas é frágil, 

ocorre mais no destino do que no caminho. E o destino é sempre o lugar mais pobre” 
84

. 

Há, portanto, um aprofundamento das relações de subalternização, próprias da 

sociedade capitalista, regida pela contradição fundante entre trabalho e capital, representada 

pela dinâmica de apropriação privada da riqueza socialmente produzida e socialização do 

trabalho. Isso implica na tendência de polarização entre aqueles que detêm os meios de 

produção e dinheiro e os que possuem como forma exponencial de sobrevivência a sua força 

de trabalho, enquanto mercadoria, ou seja, na formação de duas classes fundamentais 

expressas no âmbito econômico e político. 

Tudo isso vem atingindo de forma brutal as formas organizativas da classe 

trabalhadora, principalmente, frente à generalização do processo de mercantilização em todas 

as esferas da vida humana, agregada a “cultura do medo, do efêmero e da descartabilidade”, 

ou seja, ao que julgamos denominar de “desumanização das relações sociais”. Estaríamos, 

então, vivenciando o período mais “selvagem” do capitalismo? Essa realidade é munida, 

portanto, de impasses que nos levam a retomar reflexões aparentemente “velhas” que se 

renovam constantemente.  

                                                           
82

 Disponível em http://ibge.gov.br, acesso em 15.02.2010. 
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 Ver em CFESS Manifesta (01/05/2010). Disponível em www.cfess.org.br, acessado em 02.05.10.  
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 Disponível em http://www.brasildefato.com.br/node/5143, acesso em 16.12.2010. 

http://ibge.gov.br/
http://www.brasildefato.com.br/node/5143
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Acompanhando o movimento contraditório da sociedade é importante destacar 

que, em contrapartida, vem ascendendo um conjunto de manifestações e resistências das quais 

podemos citar, somente no ano de 2010, um grande número de acontecimentos políticos que 

explicitam o descontentamento e reação da classe trabalhadora, particularmente, em toda a 

Europa a atual situação de crise. Um conjunto de greves gerais e protestos tem se 

desencadeado frente a crise da dívida na Grécia; a proposta do governo francês de aumentar a 

idade mínima de aposentadoria de 60 para 62 anos; o aumento das mensalidades e cortes no 

ensino superior em todo Reino Unido; entre outros.  

Já neste ano, houve a ascensão de mobilizações em torno de bandeiras 

democráticas e populares nos países árabes, particularmente no Egito, Tunísia, Iêmen e Líbia, 

contra os governos. Muito disso em decorrência também do súbito agravamento das 

condições de vida da população. O Egito, por exemplo, “encerrou 2010 com desemprego a 

20%. Em 2007, o mesmo número era de 10,1%. Já a inflação chegou a 11,9% em 2010, 

enquanto em 2007 estava em 6,5%” 
85

. Observamos que “as raízes da revolta árabe não se 

limitam a problemas regionais como autoritarismo e corrupção, mas envolvem os efeitos 

sociais perversos da globalização capitalista (...). Vivemos um novo ciclo de lutas sociais em 

escala internacional” 
86

.  

No Brasil, vemos manifestações espontâneas romperem-se bruscamente. Um 

exemplo disso é o que ocorreu no mês de março deste ano: um levante operário com cerca de 

22 mil trabalhadores envolvidos na construção da usina que forma o Complexo hidrelétrico 

do Madeira, no sítio do Jirau, cidade de Porto Velho em Rondônia, maior obra em andamento 

do PAC. Nessa ocasião, os trabalhadores protestam contra as péssimas condições de trabalho 

e superexploração de mão-de-obra, com direitos desrespeitados, truculência e autoritarismo 

das empreiteiras, o que vem colocando em xeque o modelo neodesenvolvimentista da atual 

política brasileira
87

. 

 A resposta a tais situações, muitas vezes intermediada pela repressão e 

intransigência, demonstra o importante papel das forças armadas na garantia da hegemonia 

vigente. Neste último caso, por exemplo, para conter a onda de protestos, a Força Nacional foi 

acionada. Isso nos faz lembrar a condição inconciliável das classes, mesmo com o anunciado 

“pacto social”. 
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 Jornal Brasil de Fato, ano 9, número 416, em 17.02.2011. 
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 Idem. 
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 Disponível em www.ihu.unisinos.br, acesso em 25.03.2011. 
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Trata-se, assim, do movimento das classes que no campo da disputa pela 

hegemonia e defesa de projetos antagônicos têm desnudado as contradições intrínsecas a 

sociedade em que vivemos. O sucesso das idéias liberais, que proclamam a viabilidade entre 

acumulação e “equidade social” no capitalismo, fica em risco, o que tem exigido a investida 

da classe dominante a um conjunto de mecanismos ideo-políticos.  

Dessa forma, considerando que o campo da política é fundamental para 

pensarmos na construção de uma “contra-hegemonia”, de uma “nova civilitá” (DIAS, 2006), 

ou seja, que a hegemonia também pressupõe o controle nas decisões, poder de direção e 

organização política, pretendemos neste capítulo darmos continuidade a análise em torno da 

relação entre cooperação e hegemonia com enfoque nas lutas, resistências e organização 

política dos trabalhadores. Isso será fundamental para que possamos identificar, no campo da 

particularidade, a direção política dos produtores rurais que desenvolvem a cooperação 

agrícola e as repercussões do contexto atual sob essa experiência, mais precisamente na Lagoa 

do Mineiro. 

 

 

2.1. Crise contemporânea e suas refrações sob a hegemonia de classe 

 

O atual quadro de crise capitalista demonstra decisivamente que a hegemonia 

econômica não pressupõe necessariamente a hegemonia política, e vice-versa. Ou seja, para a 

constituição de uma hegemonia de classe é fundamental a conformação de uma direção 

política.  

 
A supremacia de um grupo social manifesta-se de duas maneiras: como 

„domínio‟ e como „direção intelectual e moral‟. Um grupo social é 

dominante dos grupos adversários que tende a „liquidar‟ ou a submeter 

também com a força armada; e é dirigente dos grupos afins ou aliados 

(GRAMSCI apud SCHLESENER, 1992, p.19). 

 

Assim, a classe dominante deve ser necessariamente a classe dirigente para 

consolidar sua hegemonia por completo. O exercício do poder ocorre pela articulação das 

funções da “sociedade política” e da “sociedade civil” (GRAMSCI, 2007); de domínio e 

direção. Desta forma, a crise orgânica
88

 condiciona fortes acirramentos na disputa de direção 

da sociedade, de hegemonia de classe. 
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 “A crise orgânica expressa-se politicamente na incapacidade da classe dominante em manter o consenso 

enquanto as classes dominadas não estão suficientemente organizadas para conquistar e exercer a hegemonia. 
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De acordo com Bottomore (2001), para Gramsci, a hegemonia é constituída, nas 

condições modernas, quando uma classe mantém seu domínio não simplesmente através de 

uma organização específica da força, mas por ser capaz de ir além de seus interesses 

corporativos, exercendo uma liderança moral e intelectual e fazendo concessões, dentro de 

certos limites, a uma variedade de aliados unificados num bloco social de forças, no chamado 

bloco histórico. A hegemonia de uma classe dominante é criada e recriada continuamente 

numa “teia de instituições, relações sociais e idéias” em que os denominados intelectuais têm 

um papel organizativo central na sociedade. Nesse sentido, a hegemonia, não se reduz a 

legitimação ou falsa consciência, “deve repousar também no consentimento ativo, numa 

vontade coletiva em torno da qual vários grupos da sociedade se unem” (p.178).  

A construção da hegemonia está relacionada às possibilidades de uma classe se 

afirmar como concepção de mundo diferenciada diante das demais classes. Trata-se, pois, da 

construção de uma ampla reforma intelectual e moral que contenha uma racionalidade nova, 

ou seja, uma civilização capaz de modificar as condições de vida das classes subalternas e que 

leve em conta as condições sócio-históricas e políticas presentes em dada conjuntura. 

Todavia, esta reforma, segundo Amaral (2006), não se dá sem embates de projetos de 

sociedades. Pelo contrário, esses embates exigem que os antagonismos devam ser enfrentados 

sem ocultamentos; que fiquem claras as distinções de que tratam os referidos projetos. 

Confundir ou reduzir os embates pode ser a chave da “subalternidade estrutural e do 

conformismo social”. 

Nessa perspectiva, a classe social dominante, a burguesia mundial que dirige o 

movimento de acumulação capitalista, em tempos de agudização da luta de classes, atualiza e 

renova dispositivos de coerção e exploração social, reproduzindo as relações sociais a 

semelhança de suas idéias. Afinal, “as idéias dominantes não são mais do que a expressão 

ideal das relações materiais dominantes” (MARX; ENGELS, 2009, p.67). 

No entanto, a crise revela o que Iasi (2009) vai subscrever de “hipocrisia 

deliberada”, apresentando “um particular momento do processo ideológico, mais 

precisamente aquele que se caracteriza pela perda da correspondência entre as idéias e as 

condições reais de existência” (MARX; ENGELS, 2009). Torna-se fundamental, então, 

investir mais fortemente em mecanismos ideo-políticos de formação de opinião e de 

                                                                                                                                                                                     
Assim, pode-se abrir espaço a situações perigosas, pois a crise afeta principalmente a sociedade civil. A classe 

dominante pode impor-se ainda, pois mantém o controle dos mecanismos de coerção e o aparato administrativo e 

burocrático, que constituem a sociedade política” (SCHLESENER, 1992, p.22-23). 
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“consensos”. Esse processo tem se caracterizado pelo “retorno” avassalador de um 

“neoconservadorismo” arraigado em todas as dimensões da vida humana. 

Nesse âmbito, os “aparelhos privados de hegemonia”
89

 (GRAMSCI, 2007) 

tornam-se peças fundamentais. Daí a importância da produção de hábitos, comportamentos e 

“modos de vida”, generalizando o projeto da burguesia como imagem e semelhança de um 

projeto “de todos”, para a sustentação das relações sociais antagônicas sob hegemonia do 

capital. 

As ações das classes dominantes tanto no campo da política como no econômico 

têm buscado conter os efeitos do atual “sistema de expansão da produção de supérfluos” que 

impulsionam de forma cada vez mais intensa uma crise generalizada das instituições 

capitalistas. Tais ações vêm recaindo decisivamente sob as condições de vida e organização 

da comunidade de produtores frente às estratégias dessas classes no âmbito ideológico e 

repressivo, diminuindo consideravelmente padrão de vida dos trabalhadores, por um lado, e 

investindo no imperialismo, na corrida armamentista, em posturas cada vez mais autoritárias e 

intransigentes, principalmente, por intermédio do Estado. Isto configura o estado de barbárie 

que nos encontramos, contrariando o emblema da política de “colaboração”, “parcerias” e 

“solidariedade” entre as classes.  

 Segundo Mészáros (2009),  

 
nesta curta década fomos promovidos pela ampla e trágica oportunidade de 

ver na prática, no Vietnã e no Camboja, assim como em outros países, o 

significado real do programa de „parceria‟ destinado a „auxiliar os políticos 

das áreas de desenvolvimento recente‟, e os resultados desastrosos dessa 

parceria (...). Assim, não é apenas o modelo de crescimento e modernização 

sem transtorno que se despedaça, mas, ironicamente, é também o slogan do 

„crescimento sustentado sobre uma base política e social que preserva as 

possibilidades de um progressivo desenvolvimento democrático‟ que dá, 

ideologicamente, um tiro pela culatra, numa época em que se multiplicam os 

protestos contra a violação das liberdades básicas e a privação dos direitos 

políticos das massas (p.49-51). 

 

Assim, estratégias como a intensificação da política de guerras, da indústria 

armamentista e aparatos repressivos do Estado têm sido um forte aliado da classe dominante e 

dirigente na realidade de crise capitalista que enfrentamos. Aqui é importante ressaltar que “as 

                                                           
89

 A sociedade civil pode ser didaticamente compreendida como o conjunto de instituições responsáveis pela 

representação dos interesses de diferentes grupos sociais, bem como pela elaboração e/ou difusão de valores 

simbólicos e de ideologias, como igrejas, meios de comunicação de massa, escolas, partidos, etc. Estes aparatos 

podem também ser denominados de aparelhos “privados” de hegemonia. Gramsci coloca aspas na palavra 

privados para chamar a atenção que os aparelhos privados de hegemonia, mesmo com esse nome, são 

indiscutivelmente públicos. 
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instituições do capitalismo são inerentemente violentas e agressivas: são edificadas sobre a 

premissa fundamental que prescreve a „guerra, se fracassam os métodos „normais‟ de 

expansão‟.” (MÉSZÁROS, 2009, p.65)  

Diante dessa realidade, é importante lembrarmos dois elementos centrais, sem os 

quais não teremos viabilidade de desvendar mediações nos processos de cooperação que aqui 

nos propomos analisar: 1. Em situações comuns, normativas, “no terreno tornado clássico do 

regime parlamentar”, o exercício da hegemonia caracteriza-se por uma “combinação da força 

e do consenso, que se equilibram de modo variado, sem que a força suplante em muito o 

consenso, mas, ao contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no consenso da 

maioria” (GRAMSCI, 2007, p.95); 2. O Estado moderno (e sua institucionalidade) é “produto 

do antagonismo inconciliável das classes” (LENIN, 2007), portanto, lócus no acirramento da 

luta de classes, em especial, em momentos de crise, ou seja, onde se realiza a dominação 

classista, destituindo-o do encargo ideológico de espaço civilizatório neutro. Lembremos o 

seguinte: 

 

O Estado não é, de forma alguma, uma força imposta, do exterior, à 

sociedade. Não é, tampouco, „a realidade da Idéia moral‟, nem „a imagem e a 

realidade da Razão‟ como pretende Hegel. É um produto da sociedade numa 

certa fase do seu desenvolvimento. É a confissão de que essa sociedade se 

embaraçou numa insolúvel contradição interna, se dividiu em antagonismos 

inconciliáveis de que não pode desvencilhar-se. Mas, para que essas classes 

antagônicas, com interesses econômicos contrários, não se entre devorassem 

e não devorassem a sociedade numa luta estéril, sentiu-se a necessidade de 

uma força que se colocasse aparentemente acima da sociedade, com o fim de 

atenuar o conflito nos limites da „ordem‟. Essa força, que sai da sociedade, 

ficando, porém, por cima dela e dela se afastando cada vez mais, é o Estado 

(ENGELS apud LENIN, 2007, p.25). 

 

Dessa forma, é preciso compreender que a construção de uma nova hegemonia 

implica reconhecer o Estado como “produtor da organização/desorganização da totalidade da 

sociedade” (DIAS, 2006, p.32) e a política como um lócus do embate hegemônico que deve 

ser superado, jamais como horizonte intransponível às reflexões e às práticas das classes 

subalternas (p.22). Daí a importância em analisar o Estado recusando uma visão puramente 

instrumental que,  

 

ao reduzi-lo à pura „vontade dos dominantes‟, não permite captar o 

complexo jogo das contradições. As forças antagônicas em presença, se e 

quando praticam essa visão redutora, acabam por não perceber a natureza e 

as formas de intervenção estatal concreta na luta social. O Estado não pode 

ser reduzido à mera vontade dos dominantes como se as contradições 

classistas (entre as classes e intraclasses) não existissem e não 
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determinassem o sentido das formas de fazer política (...). A questão da 

hegemonia vista do ponto gramsciano significa, por um lado, a crítica 

prático-teórica da estruturação das formas de dominação e, por outro, a 

condição de possibilidade de alterar as regras já dadas (DIAS, 2006, p.23). 

 

Essa perspectiva recusa, portanto, o dogmatismo que, “não permite captar o 

complexo jogo das contradições. As forças antagônicas em presença, se e quando praticam 

essa visão redutora, acabam por não perceber a natureza e as formas de intervenção estatal 

concreta na luta social” (Idem). Trata-se, dessa forma, de um Estado Integral ou Ampliado 

que, segundo Gramsci (2007), “deve ser concebido como „educador‟ na medida em que tende 

precisamente a criar um novo tipo ou nível de civilização” (p.28). É uma instância, por 

excelência, de exercício da hegemonia de classe, pois permite a combinação entre as funções 

de dominação/coerção, a cargo da sociedade política, e de direção social/consenso, por 

intermédio da sociedade civil, estabelecendo o consentimento e a dominação em prol do 

projeto da classe dirigente e dominante. 

Como observamos, o desenvolvimento histórico do capitalismo e seu apogeu é 

permeado por contradições que ao mesmo tempo em que se (re)produzem condições de 

hegemonia do capital, criam também condições que apontam para sua superação. Desta 

forma, “a questão da hegemonia vista do ponto de vista gramsciano significa, por um lado, a 

crítica prático-teórica da estruturação das formas de dominação e, por outro, a condição de 

possibilidade de alterar as regras já dadas” (DIAS, 2006, p.23) 

Marx (2008) analisando o desenvolvimento do capitalismo no século XIX, 

observa o seguinte: ao mesmo tempo em que se consolida a ordem burguesa, com o abandono 

das idéias revolucionárias da burguesia perante o antigo modo de produção, emerge o embrião 

das lutas proletárias que se dariam por todo o século XIX e XX. 

 

Pela primeira vez na história da humanidade, não só a classe dominante, mas 

também a classe dominada abre uma perspectiva para toda a humanidade. 

Esta, classe dominada, por sua vez, é também a primeira classe social que 

exige, por sua própria natureza, a superação radical da exploração do homem 

pelo homem. (MARX; ENGELS, 2009, p.10) 

 

A formação e consolidação das classes fundamentais - trabalhadores e burguesia - 

passam a ser a espinha dorsal desse modo de produção. Processo este em que “a contradição 

entre o avanço das forças produtivas e a antiga forma das relações sociais de produção 

inscreve na história uma nova classe social que necessita, para garantir sua existência como 

classe, superar a forma das relações sociais estabelecidas” (MARX apud IASI, 2009, p.12). 



99 

 

Tal classe passa a constituir-se na história como sujeito, em potencial, revolucionário pela sua 

inserção no processo de (re)produção do modo de produção capitalista, diferenciando-se, 

primeiro, da “pretensão de universalidade burguesa, para depois afirmar sua própria 

universalidade além dos limites de sua própria classe ao propor o fim das classes e a 

emancipação da humanidade pelo fim do Estado” (Idem, p.14).  

Devemos, portanto, considerar que o processo revolucionário demanda tanto 

condições objetivas como subjetivas postas em um determinado momento histórico. Afinal, 

uma classe não pode ser considerada apenas por ser composta de “pessoas iguais” que atuam 

no mesmo espaço das relações sociais, mas, na “medida em que partilham da mesma situação 

de classe, a mesma posição nas relações sociais de produção, comungam elementos comuns 

quanto aos valores morais ou culturais” (MARX apud IASI, 2009, p.27). 

 

 

 

2.2. Classes e hegemonia no capitalismo brasileiro  

  

 

A conformação das classes e da hegemonia no capitalismo sofre intervenção de 

um conjunto de fatores que devem ser considerados em nossa análise.  

Na formação social brasileira, segundo Prado Jr (2008), o sentido da colonização, 

o trabalho escravo e o desenvolvimento desigual e combinado têm particularizado o caráter do 

capitalismo no país, revelando “como o presente se articula com o passado próximo e remoto” 

(IANNI, 2004, p.79). Essas mediações, de acordo com Gorender (1982), demonstram que a 

dinâmica do capital por aqui foi realizada “por meio de mecanismos ainda não essencialmente 

capitalistas”. Assim, ao contrário da Europa, que teve o feudalismo como “meio ambiente 

original”, no Brasil, o embrião da acumulação do capital se processou, nas palavras do autor, 

por intermédio do “escravismo colonial e tendo este como a fonte da própria acumulação” 

(p.09).  

No entanto, o “agente organizador” do modo de produção capitalista não deixou 

de ser a burguesia industrial, mediante a “extração do sobreproduto” através dos “assalariados 

livres como agentes diretos do processo de criação de valor” (Idem, p.11). A formação dessa 

classe será, portanto, impulsionada pelo declínio do “modo de produção escravista colonial” 

(GORENDER,1982).  

Para o autor, a transição ao “modo de produção capitalista”, contudo, não se 

desencadeou através de uma revolução burguesa no Brasil. Ele afirma, de forma mais 

contundente, que “a abolição foi a única revolução social jamais ocorrida na história de nosso 
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país (...), mas a abolição deixou o latifúndio intocado (Idem, p.21). Desta forma, segundo 

Gorender (1982), a revolução burguesa é uma “categoria inaplicável à história do Brasil”. 

Trata-se, portanto, de uma sociedade “na qual a „passagem para o capitalismo‟ ocorre sem 

alterações na estrutura agrária. Em lugar de uma „autêntica‟ revolução, „debaixo para cima‟, 

realizam-se arranjos de cúpula, „de cima para baixo‟ (IANNI, 2004, p.231). Este lastro será 

central na conformação do capitalismo brasileiro e de suas classes fundamentais. 

 Na verdade, o que ocorre permanentemente no país, segundo Ianni (2004), é uma 

“contra-revolução burguesa”.  

 

E alguns marxistas esquecem que a via prussiana é uma espécie de contra-

revolução burguesa; uma forma de fazer frente a uma configuração de forças 

sociais, políticas, econômicas, culturais e outras na qual as classes 

subordinadas se revelam muito ativas politicamente. O bloco histórico 

„prussiano‟ (autoritário, ditatorial, bonapartista, bismarckiano, militarista 

etc.) é uma forma de associação de classes e frações de classes dominantes e 

contraditórias, mas solidárias no controle e fortalecimento do Estado burguês 

(...). Também cabe lembrar que sempre que há um avanço político de forças 

populares (...) as classes dominantes, mesmo débeis, juntam as suas forças 

para garantir e fortalecer o Estado burguês. Em todas as ocasiões de grande 

Ascenso político popular, quando o Estado esteve ameaçado, as classes e 

frações de classes agrárias, comerciais, bancárias e industriais, nacionais e 

estrangeiras, buscaram criar ou refazer os blocos de poder, de modo a 

garantir e fortalecer o aparelho estatal (IANNI, 2004, p.239). 

 

A burguesia brasileira, constituindo-se decisivamente como classe dominante 

principal no século XX, vem assumindo, em sua natureza, o caráter de dependência ao capital 

estrangeiro, destituindo-se de um projeto político de orientação democrática e de soberania 

nacional. Com isso, a consolidação no poder deu-se mediante a exploração desenfreada da 

classe trabalhadora combinada “com duas táticas calculistas por parte do patronato: a do 

paternalismo e a da repressão policial” (GORENDER, 1982, p.49). Desta forma, nas palavras 

de Gorender (1982), “é muito duvidoso que o capitalismo brasileiro consiga prescindir tão 

cedo do Estado militar” (p.111).  

O exemplo disso foi o Golpe em 1964, que, com a participação decisiva do 

empresariado, em aliança com os latifundiários e apoio das multinacionais e do Governo 

norte-americano, consagrou o monopólio do Estado pela “grande burguesia financeira 

imperialista e nacional associada” (IANNI, 2004, p.239). As mudanças que decorreram a 

partir daí foram atravessadas pela política da modernização conservadora
90

 mediante a 

                                                           
90

 “Esta política, que tem sido definida pelo conceito de modernização conservadora extraído da obra de 

Barrington Moore, Jr (...), se consubstanciou nas seguintes medidas principais: arrocho salarial, com vistas à 

elevação da taxa de lucro em declínio por motivo da fase depressiva do ciclo econômico entre 1963-1967, 

tornando-se medida permanente como forma de controle da taxa de exploração da força de trabalho; extinção da 
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conformação das alianças políticas que mantém uma rígida estrutura de poder na coexistência 

do conservadorismo e da modernização. Esse mecanismo de dominação incidirá 

violentamente sob a correlação de forças políticas no país a partir de então, com ênfase no 

campo brasileiro. 

 

Cresceu impetuosamente, nos últimos tempos, o envolvimento de grupos 

industriais com empreendimentos na esfera agropecuária, o que incentiva o 

desenvolvimento capitalista da agricultura pela via da grande propriedade 

fundiária. Entre os grupos industriais ligados a iniciativas agropecuárias, 

podem ser mencionados – numa relação longe de exaustiva – Votorantim, 

Ometto-Dedini, Klabin, Matarazzo, Hering (...). É evidente que a burguesia 

tem hoje, mais ainda que no passado, razões imperativas para se situar na 

linha de frente de defesa da grande propriedade da terra (GORENDER, 

1982, p.107-108). 

 

Essas transformações conformam um período de desenvolvimento do capitalismo 

no Brasil cuja marca foi o forte crescimento e ajuste econômico que se tornam emblemáticos 

no símbolo do “milagre econômico”. Já na esfera mundial, desenhava-se uma crise, cujo 

lastro se estenderá até os nossos dias, tendo como reflexo uma série de mudanças na 

sociedade. Dentre estas, uma violenta reestruturação produtiva. Tudo isso tem incidido 

diretamente na constituição da classe trabalhadora no Brasil: por um lado, o fenômeno 

“expulsão-assalariamento” dos trabalhadores do campo e, por outro, a formação de uma 

classe operária nas cidades, tendo sua maior expressão no pólo industrial da região do ABC 

Paulista. Esses fatores econômicos, em convergência com a conjuntura política de 

acirramento das lutas em torno da democratização da sociedade brasileira, marcaram o 

contexto da luta de classes no país a partir da década de 1980.  

Como já vimos no capítulo anterior, é nessa realidade que passa a ter notoriedade 

a luta e organização dos trabalhadores representada, principalmente, pelo PT, pela CUT, pelo 

MST, entre outras. Chamamos a atenção para o seguinte: “a chamada modernização da 

agricultura estava gerando seu oposto. Como contradição da modernização conservadora, 

aumentava a luta pela terra por parte dos camponeses” (OLIVEIRA apud DINIZ, 2008, p. 

157). “É aí que a herança da nossa formação colonial deixou seus mais profundos traços, e os 

                                                                                                                                                                                     
estabilidade no emprego após dez anos de serviço e criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), o que facilitou a manobra da rotatividade da mão-de-obra e forneceu os recursos básicos às operações 

do BNH, no qual se apoiou o grande surto da construção civil; elaboração de uma legislação estimulante para o 

ingresso de capitais estrangeiros (...); estruturação do mercado de capitais (...); reformulação do sistema 

tributário e dos órgãos fazendários (...); isenção de impostos, crédito subsidiado e outros incentivos à venda de 

tratores , máquinas agrícolas e fertilizantes, o que beneficiou as multinacionais e acelerou a capitalização da 

agricultura latifundiária; criação de numerosos fundos (...), o que agigantou um punhado de firmas nacionais do 

ramo da construção pesada (...)” (GORENDER, 1982, p.102-103). 
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mais significativos do ponto de vista social”, já dizia Caio Prado Jr. (1966). Contestado, 

Canudos, Caldeirão, Anoni, Eldorado dos Carajás... A história do Brasil tem nos mostrado 

que são muitos os conflitos e as resistências da classe subalternizada do campo, demonstrando 

“o grande peso do mundo agrário na formação social capitalista brasileira, e a persistência de 

complexos e drásticos antagonismos no campo, tudo isso transforma o trabalhador rural em 

uma força básica do processo da revolução brasileira” (IANNI, 2004, p.92). 

 

Os operários urbanos, os operários rurais e os camponeses (na indústria 

automobilística; na indústria química; nos setores de fumo, soja, café e 

outros), além de empregados e funcionários, estão sendo explorados pelo 

capital imperialista. E isso refaz, acentua e alarga as contradições de classes, 

na cidade e no campo, no âmbito local, regional e nacional. Por outro lado, 

as classes dominantes nativas, diretamente ou por intermédio de sua 

tecnocracia civil e militar, sempre buscam a colaboração e o comando do 

imperialismo, toda vez que as condições de classes colocam em causa a 

forma e o âmbito da dominação vigente (Idem, p.241) 

 

Por outro lado, frente a essa situação, “a velha oligarquia agrária recompõe-se, 

moderniza-se economicamente, refaz alianças para se manter no bloco do poder, 

influenciando decisivamente as bases conservadoras da dominação burguesa no Brasil” 

(IAMAMOTO, 2007, p.135). Nesse processo, vêm constituindo-se durante as últimas décadas 

algumas organizações representativas dos interesses desse setor tanto no parlamento como na 

“sociedade civil organizada”, como é a União Democrática Ruralista (UDR), que já 

apresentamos anteriormente, e a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) 
91

. 

Assim, é fácil perceber que, as condições sócio-espaciais também influenciam 

diretamente as relações de produção, dinamizando a luta de classes entre campo e cidade. Na 

história mais recente do país, essa dinâmica vem se reconfigurando mediante o período em 

que o “capital expande sua face financeira integrando grupos industriais associados às 

instituições financeiras que passam a comandar o conjunto da acumulação” (IAMAMOTO, 

2007, p.21).  
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 “A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) é uma entidade representante do setor rural 

brasileiro. A CNA lidera o sistema organizacional do setor produtivo – da agricultura à pecuária, do pesqueiro ao 

florestal, além do extrativismo rural. Com sede em Brasília, a Confederação é o fórum nacional de discussões e 

decisões dos produtores rurais brasileiros, atuando permanentemente na defesa dos direitos dos produtores 

agropecuários e de seus interesses econômico. A força de sua representatividade determina o poder de influência 

junto ao poder público e, conseqüentemente, nas ações de desenvolvimento da agropecuária nacional. A 

Confederação abrange uma organização em permanente processo de renovação na busca de novos resultados, 

que estimulem o aprimoramento e o desenvolvimento do sistema sindical rural”. Disponível em 

http://pt.wikipedia.org/, acesso em 29.03.2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pecu%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/
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É necessário apreender, portanto, a complexidade e heterogeneidade dos 

trabalhadores, com suas aspirações, modo de vida e problemáticas particulares. Isto sem, no 

entanto, desconsiderar que “o único „sujeito„ ao qual corresponde hoje o papel de dirigente é o 

coletivo da classe operária, que reclama resolutamente o direito de cometer ela mesma os 

equívocos e de aprender por si só a dialética da história” (LUXEMBURGO, 1985, p. 39-40). 

É, pois, na totalidade da classe que devem ser situado os trabalhadores rurais: 

 

se camponês, se operariado, se as diferentes formas de expressão da 

laboração humana, da plasticidade laborativa e profissional (assalariados, 

desempregados, camponeses, sem-terra, seringueiros, camelôs, etc.), 

encimada nas múltiplas determinações das relações de trabalho e de 

produção. Essas relações são, pois, expressão do metabolismo do capital em 

escala mundial e atingem também o universo simbólico da vida dentro e fora 

do trabalho (...) formas de organização, resistências, e das lutas (...) 

(THOMAZ JR., 2008, p.277). 

 

Sob influência das transformações mundiais que marcam a transição entre o 

século XX e XXI, que propagam o fim do Bloco Soviético e o desencadeamento de uma crise 

sem proporções, cria-se um ambiente propício no país para o avanço de forças 

neoconservadoras, representando o fortalecimento da hegemonia burguesa sobre amplos 

setores populares. Isto inclui fundamentalmente a direção política de movimentos e 

organizações, especialmente do movimento operário, o que representa uma conjuntura 

extremamente adversa para a classe trabalhadora.  

Momento também em que a relação entre Estado e sociedade passa por uma série 

de redefinições sob a marca do neoliberalismo e monitoramento das agências multilaterais. 

Esse processo vem provocando, junto ao crescimento da massa de assalariados rurais e 

urbanos, o aprofundamento das disparidades econômicas, sociais e regionais, na medida em 

que favorece a concentração social, regional e racial de renda, prestígio e poder 

(IAMAMOTO, 2007). 

Os ajustes e as contra-reformas implementadas nas últimas décadas representam 

muito mais que “uma programática econômica”, pois expressam uma redefinição mundial do 

campo político-institucional e, em face da desigualdade crescente, “situa a figura do pobre no 

centro de políticas focalizadas de assistência. Ocorre, então, um deslocamento da função 

assistencial, que se torna um instrumento essencial de legitimação do Estado” (NETTO, 2007, 

p.150).  
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A “velha” questão social, conotada com o pauperismo, não foi equacionada 

e, menos ainda, resolvida. E, de fato, temos novas problemáticas, seja pela 

magnitude que adquiriram situações que antes não eram socialmente 

reconhecidas como significativas (violência urbana, migrações involuntárias, 

conflitos étnicos e culturais, opressão/exploração nas relações de gênero 

etc.), seja pela refuncionalização de velhas práticas sociais agora submetidas 

à lógica contemporânea da acumulação e da valorização (o trabalho escravo 

e semi-escravo, o tráfico humano, a prostituição, o “turismo sexual” etc.), 

seja, enfim, pela emergência de fenômenos que, novos, vinculam-se aos 

porões da globalização – as conseqüências da organização do crime em 

escala planetária (p.156). 

 

As contradições, expressas na expoente questão social, são “neutralizadas” e 

“naturalizadas” por intermédio de mecanismos que se renovam a cada período histórico: a 

combinação entre o assistencialismo e a repressão violenta. Isso ocorre de forma particular no 

campo.  

Segundo, a Comissão Pastoral da Terra (CPT), entre 1985 a 2007, houve um 

registro de 1.117 ocorrências de conflitos com a morte de 1.493 trabalhadores rurais. “Em 

2008, ainda dados parciais apontam 23 assassinatos. Do total de conflitos, só 85 foram 

julgados até hoje, tendo sido condenados 71 executores dos crimes e absolvidos 49 e 

condenados somente 19 mandantes, dos quais nenhum se encontra preso”
 92

. No Ceará, o caso 

mais recente ocorreu em 2010, tornando-se emblemático: o assassinato do ambientalista, 

agricultor e líder comunitário José Maria Filho, conhecido como Zé Maria do Tomé, na região 

do Jaguaribe, Chapada do Apodi, que virou uma figura pública na luta contra o uso 

indiscriminado de agrotóxicos nos plantios do perímetro irrigado da região
93

. 

Antunes (2003) situa as atuais configurações da classe trabalhadora a partir das 

transformações partícipes do “novo” ciclo de acumulação capitalista. O toyotismo (ou 

acumulação flexível94) iniciado mundialmente em meados da década de 1970, além de afetar 
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 Disponível em http://www.mst.org.br/node/6713, acesso em 27/02/2010. 
93

 “Após a morte de José Maria Filho (...) assassinado com 25 tiros (segundo o exame de balística) (...) 

intensificaram-se os debates sobre os impactos do uso de agrotóxicos na Chapada do Apodi, onde predomina o 

cultivo de bananas. Um estudo constatou a contaminação da água na região (...). Após 12 meses do crime, a 

Polícia ainda investiga o caso (...)”. Alguns movimentos e organizações sociais do estado, como as pastorais e o 

MST, reivindicam “a criação da Lei Federal Zé Maria do Tomé proibindo a pulverização da aérea de agrotóxicos 

nas plantações, a destinação de áreas para fins de reforma agrária e a garantia de água de boa qualidade para 

consumo. Estudo realizado pelo Núcleo Tramas, da Universidade Federal do Ceará, coordenado pela médica 

Raquel Rigotto, constatou a presença de agrotóxicos na água da região e doenças causadas pelo veneno usado”. 

Disponível em http://www.opovo.com.br/app/opovo/ceara/2011/04/21/noticiacearajornal,2133784/um-ano-da-

morte-de-ze-maria-e-crime-segue-sem-solucao.shtml. Acesso em 21.04.2011. 
94

Toyotismo ou ohnismo é um modelo produção japonês que se difundiu nos anos 1980, basea-se no sistema de 

acumulação flexível, utilizando a alta tecnologia da microeletrônica, objetivando a ampliação da produtividade 

da massa trabalhadora, trouxe como conseqüência o aumento da taxa de exploração da força de trabalho; no 

plano ideológico, “conquista” a mente do trabalhador “buscava capturar a consciência operária a partir de 

iniciativas educativas extrafábrica”, este torna-se não mais um operário, mas um colaborador. O perfil de 

http://www.mst.org.br/node/6713
http://www.opovo.com.br/app/opovo/ceara/2011/04/21/noticiacearajornal,2133784/um-ano-da-morte-de-ze-maria-e-crime-segue-sem-solucao.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/ceara/2011/04/21/noticiacearajornal,2133784/um-ano-da-morte-de-ze-maria-e-crime-segue-sem-solucao.shtml
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decisivamente as formas de organização econômica do trabalho, também afeta o processo 

político e ideológico de organização do sujeito desse trabalho. Para o autor, tais mudanças 

vêm produzindo uma constante expansão no desemprego, que atinge o mundo em escala 

global. Isto, além de “modalidades de subemprego”, com a intensificação da dupla jornada de 

trabalho das mulheres, a utilização de mão de obra infantil e migrante, e até mesmo, como já 

mencionamos no capítulo anterior, em condições de trabalho análogas ao trabalho escravo
95

. 

Pode-se dizer, de maneira sintética, o seguinte: há uma processualidade 

contraditória que, de um lado, reduz o operariado industrial e fabril; de outro, aumenta o 

subproletariado, o trabalho precário e o assalariamento no setor de serviços. Incorpora o 

trabalho feminino e exclui os mais jovens e os mais velhos. Isso repercute diretamente sob as 

condições de vida objetiva e subjetiva da classe, já que a forma de produção flexibilizada 

procura a “adesão de fundo por parte dos trabalhadores” (ANTUNES, 2003), internalizando 

o ideário do capital para si, ou seja, não acreditando em nenhuma possibilidade para além dos 

marcos do capitalismo.  

Tal processo é também evidenciado na própria organização política dos 

trabalhadores. Tem sido recorrente, por exemplo, entre os movimentos sindicalistas e 

partidários, em momento de refluxo, a adesão às medidas institucionalizadas e burocratizadas, 

em que os meios se tornam os fins. Para Montaño (2008), instaura-se a cultura do 

“possibilismo”, já que o “socialismo não é possível” e o “marxismo teve seu fim”, juntamente 

com a proposta do socialismo real, segundo reza a cartilha. 

 Sobre essa situação, recorremos à seguinte consideração de Gramsci (2007):  

 

A crise cria situações imediatas perigosas, já que os diversos estratos da 

população não possuem a mesma capacidade de se orientar rapidamente e de 

se reorganizar com o mesmo ritmo. A classe dirigente tradicional, que tem 

um numeroso pessoal treinado, muda homens e programas e retoma o 

controle que lhe fugia com uma rapidez maior do que a que se verifica entre 

as classes subalternas; faz talvez sacrifícios, expõe-se a um futuro obscuro 

com promessas demagógicas, mas mantém o poder, reforça-o 

momentaneamente e dele se serve para esmagar o adversário e desbaratar 

seus dirigentes, que não podem ser muito numerosos nem adequadamente 

treinados. A unificação das tropas de muitos partidos sob a bandeira de um 

                                                                                                                                                                                     
trabalhador exigido é o polivalente, aquele que exerce diversas funções dentro da empresa, isso contribui a 

elevação do índice de desemprego.            
95

 Segundo a Pastoral do Migrante, baseada no relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT), há 

pelo menos 12,3 milhões de pessoas, em todo o mundo, que são vítimas de trabalho forçado. “Desses, 9,8 

milhões são explorados por agentes privados. Outros 2,5 milhões são forçados a trabalhar pelo Estado ou por 

grupos militares rebeldes”. Essa situação vem incidido com notoriedade no território brasileiro tendo em vista os 

números divulgados pelo Ministério do Trabalho, mostrando que mesmo 5.016 trabalhadores tendo sido 

libertados em 2008, no mesmo ano foram realizadas 158 operações que verificaram as péssimas condições 

trabalhistas em 301 fazendas. Disponível em http://www.pastoraldomigrante.com.br, acesso em 27.01.10. 

http://www.pastoraldomigrante.com.br/


106 

 

único partido, que representa melhor e sintetiza as necessidades de toda a 

classe, é um fenômeno orgânico e normal, ainda que seu ritmo seja muito 

rápido e quase fulminante em relação aos tempos tranqüilos: representa a 

fusão de todo um grupo social sob uma só direção, considerada a única 

capaz de resolver um problema vital dominante e de afastar um perigo 

mortal. Quando a crise não encontra esta solução orgânica, mas sim a do 

chefe carismático, isto significa que existe um equilíbrio estático (cujos 

fatores podem ser muito variados, mas entre os quais prevalece a 

imaturidade das forças progressistas), que nenhum grupo, nem o conservador 

nem o progressista, dispõe da força necessária para vencer e que até o grupo 

conservador tem necessidade de um senhor (cf. O 18 Brumário de Luís 

Napoleão) [50] (p.61)   

 

Mais uma vez lembramos que o acirramento das contradições geradas pela crise 

não representa necessariamente o avanço de condições favoráveis a construção de uma nova 

hegemonia, mas, muitas vezes, a retomada e rearticulação de forças conservadoras a partir de 

estratégias que, inclusive, têm sido bastante comuns nas últimas décadas como os “governos 

de coalizão” (GRAMSCI, 2007), centrados na figura do “chefe carismático”, impulsionando 

dois fenômenos principais: o da cooptação e do imobilismo.  

A história mais recente tem particularizado o atual período em relação à década 

passada, anos de 1990. Dentre outros elementos que caracterizam o contexto contemporâneo, 

ousamos pontuar alguns, como: de um lado, os efeitos da expansão e do descontrole do 

capital fictício na esfera mundial, gerando as famosas “bolhas financeiras”, e, de outro lado, a 

“retomada” da centralidade do Estado com medidas “anti-crise”, desbancando os principais 

pilares ideológicos do neoliberalismo. 

No Brasil, segundo a publicação Brasil em Desenvolvimento: Estado, 

Planejamento e Políticas Públicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA),  

 

a principal característica que diferencia a política econômica dos governos 

FHC e Lula é a retomada de certo nível de protagonismo estatal em matéria 

de gasto, em que pese a manutenção de uma política monetária e cambial 

com perfil conservador. Na verdade, em diversos momentos, o Estado emite 

sinais contraditórios, pondo em relevo a dicotomia entre a gestão ortodoxa 

do Banco Central do Brasil (BCB) e uma visão mais heterodoxa, defendida 

pela direção do Ministério da Fazenda e do Banco de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) (IPEA, 2010, p.28). 
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Trata-se, assim, de um período em que a correlação de forças políticas vem 

apontando favoravelmente à composição e conciliação de classes, identificada, na sua 

expressão conjuntural, para muitos, enquanto o bloco “social-desenvolvimentista” 
96

.  

Na verdade, temos um rearranjo de forças políticas que tem impulsionado ajustes 

na política econômica (reajustes no salário mínimo; aumento do crédito e do padrão de 

consumo da população; desenvolvimento de programas como o PAC e o Programa Bolsa 

Família), com a manutenção de medidas conservadoras, por exemplo, no âmbito do ajuste 

fiscal. A nosso ver, essa situação caminha, de um lado, para o acirramento das contradições 

que pode vir a favorecer ganhos concretos para a classe trabalhadora e, por outro, para o 

reforço do projeto da burguesia no país e um conseqüente abandono de reformas sociais mais 

estruturantes na sociedade brasileira. 

Dias (2006) considera que esse contexto favorece o rebaixamento do horizonte da 

luta política dos trabalhadores, que passa a enveredar pelo caminho dos “ganhos sem 

conflitos”. A burocracia política e sindical e o “sindicalismo de resultados” é uma 

conseqüência lastimável. Assim, o traço da “modernização conservadora” tem refeito o seu 

caminho sem, no entanto, perder a sua vitalidade na política brasileira. 

 

Alteram-se as formas estatais de intervenção na vida sindical com a aparente 

„democratização‟ via participação, em um Conselho Nacional de Relações 

de Trabalho, dos representantes dos trabalhadores, dos patrões e do Governo 

em câmaras onde poderão propor critérios que definirão os setores e ramos 

das organizações dos trabalhadores e patrões, propor a substituição do 

famigerado Estatuto Único da era varguista por um aggiornato conjunto de 

disposições estatutárias a serem observadas pelos sindicatos (...)” (p.182-

213) 

 

No entanto, é importante considerar que o momento em que vivemos é de extrema 

importância para luta de classes no país:  

 

Se por um lado tudo parece estar correndo risco de destruição, por outro 

nunca foi tão clara a possibilidade de um salto de qualidade: no conjunto dos 
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 “A política de transferências de renda às famílias para o combate à pobreza e à miséria (...), que teve início 

ainda em meados dos anos 1990, ganhou enorme impulso na década atual, partindo de 6,9% do Produto Interno 

Bruto (PIB) em 2002 para o montante de 9,3% em 2009. Em particular, o Programa Bolsa Família (PBF), com 

cobertura nacional de 1,15 milhão de famílias em outubro de 2003, atingiu 12,37 milhões em dezembro de 2009 

(...). O Brasil buscou ao longo desta década retomar seu padrão histórico de crescimento econômico (...). 

Certamente contribuiu para tal o cenário externo benigno, mas é certo também que, no plano interno, houve a 

determinação da política pública para garantir que o país voltasse a apresentar uma trajetória de expansão do 

emprego e da renda. A atuação governamental na retomada do investimento público, cuja ampliação ano a ano 

desde 2005 tornou-se notória, somou o montante de R$ 300 bilhões entre 2005 e 2009, com destaque para a 

infraestrutura de petróleo e gás, energia hidroelétrica e construção civil” (IPEA, 2010, p.18). Esse quadro tem 

apontado para um suposto “social-desenvolvimentismo” ou “neodesenvolvimentismo” no Brasil.  
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movimentos sociais, sindicais e partidários que levam o combate real contra 

essa política econômica está colocada à questão da unidade. Dizemos 

possibilidade pois dependerá do esforço concreto de todos esses sujeitos 

históricos superar limitações e propor-se construir uma unidade real baseada 

na autonomia e na independência de classes (DIAS, 2006, p.217). 

 

Como já vimos, está no cerne não apenas da história do Brasil, mas da própria 

lógica capitalista, que períodos de intenso desenvolvimento econômico tendem a acirrar as 

contradições fundamentais da sociedade. Desta forma, a reprodução ampliada do capital 

aponta, não só, para uma recomposição da classe trabalhadora urbana e rural, como também 

para tendências históricas e imanentes a essa lógica, como o descontrole do fluxo do capital, a 

emergência do exército industrial de reserva, a reorganização e intensificação da luta de 

classes. Tendências estas que tomam proporções diferenciadas frente ao complexo sistema de 

financeirização e fetichismo do capital que se integra a atual crise.   

Esse processo, ao mesmo tempo em que intensifica as condições de barbarização 

da vida social, abre fendas que repõem na ordem do dia uma a “velha” questão: socialismo ou 

barbárie? O que implica nos desafios postos àqueles que buscam a superação da ordem 

vigente.  

Para isso, é importante reiterar a política como mediação fundamental para se 

conformar estratégias dos diferentes sujeitos e classes, que na disputa de projetos antagônicos 

podem abrir caminho para a construção de uma nova hegemonia. Afinal, “recusar as atuais 

formas de fazer política é construir a possibilidade da construção de uma nova civilitá. 

Permanecer nos seus horizontes é aceitar a subalternidade das classes trabalhadoras como 

„destino manifesto‟” (DIAS, 2006, p.23). 

 

 

2.3. Organização da classe e estratégia política dos trabalhadores rurais no Brasil 

 

Mediante as particularidades na formação da sociedade brasileira, fazemos, neste 

momento, relevância a organização de trabalhadores que tem se destacado no contexto das 

lutas sociais em seus 26 anos de existência: o MST. Como vemos, a sua trajetória tem sido 

marcada por um conjunto de mudanças no país e no mundo que implicaram diretamente sob a 

organização e direção política da classe trabalhadora, perfazendo o caráter da luta de classe no 

Brasil.  
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Desta forma, segundo nossa análise documental, a avaliação interna das táticas e 

linhas estratégicas que configuram a natureza política desse movimento social, refletida, por 

exemplo, no seu método e direção política, tem sido permanente. Entender e analisar as 

mediações que vem conformando o MST, sua direção e estratégias, especialmente no âmbito 

da cooperação agrícola, na realidade brasileira é, para nós, fundamental.  

Conforme dispõe os documentos internos, essa Organização configura-se 

enquanto “um movimento social, de massas, autônomo, que procura articular e organizar os 

trabalhadores rurais e a sociedade para conquistar a Reforma Agrária e um Projeto Popular 

para o Brasil” (MST, 2005, p.54). Mas por que “movimento social”?  

Antes de tudo, lembremos o seguinte: em desacordo com a teoria dos “novos 

movimentos sociais”
97

, consideramos que, ao invés da existência de “novos sujeitos 

políticos”, substituindo os “velhos”, o que temos são “sujeitos políticos renovados 

pluridimensionalmente” (EVANGELISTA, 1997, p.53). Estes só podem ser apreendidos na 

dinâmica capitalista. Desta forma, não se trata de um sujeito “novo”, mas histórico, ou seja, 

com substrato ontológico. Portanto, as várias formas e dimensões organizativas da classe 

trabalhadora não se anulam, mas coexistem e se reconfiguram conforme a demanda histórica 

da própria classe.  

Tal como o sindicato, o movimento social, motivado pela luta econômica, 

configura-se como um movimento político de uma determinada classe, neste caso, 

trabalhadora. Desse ponto de vista, “todo movimento em que a classe operária atua como 
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 Os teóricos do “irracionalismo pós-moderno”, como identifica Evangelista (1997) aqueles que defendem a 

“teoria dos novos movimentos sociais”, tendem a compreender as transformações contemporâneas na ótica da 

emergência de uma “pluralidade” de “novos sujeitos políticos” constituídos no âmbito de “novos espaços 

sociais”. Percebe-se que nas elaborações não há contextualização dessas transformações com as configurações 

do chamado mundo do trabalho, que representam as demandas de (re)produção das relações sociais capitalistas. 

É como se a esfera da política estivesse completamente apartada da economia.  E mais: como se a esfera 

microscópica não estabelecesse mediação alguma com a macroscópica. Sobre isto, vejamos a seguinte citação: 

“a apreensão da maioria dos fenômenos sociais envolvidos nos chamados “novos” movimentos sociais abrange 

dimensões subjetivas da ação social, relativas ao sistema de valores dos grupos sociais, não compreensíveis para 

a análise à luz apenas das explicações macroobjetivas, como usualmente é tratada a questão das carências 

econômicas” (GOHN, 2002, p.249). Para a autora os “novos” sujeitos políticos identificados enquanto “novos 

movimentos sociais” se configuram a partir essencialmente do âmbito sócio-político, considerando os mesmos 

como expressões de poder da sociedade civil, sendo sua existência, independente do tipo de suas demandas, 

sempre se desenvolvendo num contexto de correlação de força social. “Eles são, portanto, fundamentalmente, 

processos político-sociais” (GOHN, 2002). Segundo Evangelista (1997), é justamente o desprezo pela dimensão 

ontológica do real que faz com que determinadas teorias sociais não consigam ultrapassar a superfície aparente 

dos fenômenos societários. “Quando o fragmentário, o microcosmo e o fatual, abundam na cotidianidade, não 

são vistos como produzidos pela reificação das relações sociais no capitalismo, instala-se a irrazão” (p.35). A 

racionalidade dominante, com o intuito de eliminar os conflitos e a possibilidade da construção do indivíduo 

integral capaz de se autodeterminar e de transformar o real, prega a existência do “novo sujeito político”, 

movido não mais pelos interesses de classe, depositando o título de “caduca e ultrapassada” a relação entre 

sujeito e revolução, própria da tradição marxista.  
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classe contra as classes dominantes e trata de forçá-las „pressionando do exterior‟, é um 

movimento político” (MARX apud MATTOS, 2010, p.42). 

Nessa perspectiva, percebe-se que há no horizonte político do MST duas 

principais estratégias, hoje, ressaltadas em documentos e depoimentos de militantes: a 

reforma agrária e o “projeto popular”
 98

 para o Brasil. Isto tem relação direta com a dinâmica 

da luta de classes nas últimas décadas, aliada a formação particular da sociedade brasileira. 

Na verdade, no âmbito das estratégias e da organização do MST, ocorreram 

transformações bastante relevantes, principalmente, a partir de 1990, impulsionadas, dentre 

outros fatores, pela adoção por parte do Estado brasileiro do modelo de “reforma agrária de 

mercado”, respaldada pelo Banco Mundial, e também pelo crescimento da criminalização das 

lutas sociais. Tempos estes tão marcantes que a luta pela terra e o próprio MST foram 

personagens centrais de um dos maiores massacres
99

 ocorridos na história recente do país e 

até enredo de telenovela global
100

, o que simboliza a repercussão midiática do Movimento 

enquanto um dos principais sujeitos políticos na realidade brasileira. Daí a clara importância 

dos “aparelhos privados de hegemonia”, aos quais já fizemos referência.  

Foi um período, portanto, em que, segundo Fernandes e Stédile (2005), os “Sem 

Terra” tiveram que se voltar para dentro da organização “como uma forma de fortalecer o 

MST, para resistir ao inimigo” (p.54). A reflexão da militância “levou à conclusão de que, 

para conquistar a reforma agrária, tinha que mudar o plano neoliberal. Ou seja: a reforma 

agrária depende das mudanças no modelo econômico” (p.55). 

Essa situação, para as lideranças do Movimento, ao mesmo tempo em que indicou 

grandes dificuldades da luta política e da própria existência da Organização, implicou também 
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 A Carta do V Congresso Nacional do MST, realizado em 2007, dispõe o seguinte: “nós nos comprometemos a 

seguir ajudando na organização do povo, para que lute por seus direitos e contra a desigualdade e as injustiças 

sociais. Por isso, assumimos os seguintes compromissos: 1. Articular com todos os setores sociais e suas formas 

de organização para construir um projeto popular que enfrente o neoliberalismo, o imperialismo e as causas 

estruturais dos problemas que afetam o povo brasileiro...”. Disponível em http://www.mst.org.br/node/7701. 

Acesso em 12.01.2011. 
99

 “O Massacre de Eldorado dos Carajás, no Sul do Pará, que matou 19 Sem Terra e deixou mais de 60 feridos 

após uma ação violenta da Polícia Militar para desbloquear a rodovia PA-150, completa 14 anos hoje. A estrada 

estava ocupada por uma marcha do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra que se dirigia à Marabá a 

fim de exigir a desapropriação de uma fazenda, área improdutiva que hoje abriga o assentamento 17 de Abril. A 

Polícia recebeu ordens de retirá-los e deu no que deu. O Massacre é considerado o maior caso contemporâneo de 

violência no campo, tanto que esta data passou a ser lembrada como o Dia Mundial de Luta pela Reforma 

Agrária”. Disponível em http://www.mst.org.br/node/9649, acesso em 29.03.2011. 
100

 A referência é da telenovela “Rei do Gado”, exibida pela Rede Globo, da empresa Globo Comunicações e 

Participações S.A., nos anos de 1996 e1997. “Ao que tudo indica, a Rede Globo aprendeu com um tiro no pé que 

dera com a novela "O Rei do Gado”. Por mais dramática e manipulada que fosse aquela trama, ela cumpriu o 

papel de divulgar amplamente a luta pela reforma agrária e os movimentos sociais que levantam essa bandeira, 

como o MST”. Disponível em http://www.brasildefato.com.br/node/3706, acesso em 29.03.2011. 

http://www.mst.org.br/node/7701
http://www.mst.org.br/node/9649
http://www.brasildefato.com.br/node/3706
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no conjunto da militância em alguns avanços principalmente no âmbito da concepção de luta 

e estratégia política e, por conseguinte, da visão de mundo.  

 

(...) 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, não leva o desenvolvimento para o meio rural. Esse Estado está 

imbuído de interesse de classe (...). E crescia em nós a convicção de que a 

reforma agrária somente iria avançar se houvesse ocupação, luta de massas. 

(...) não dava para ficar esperando pela boa vontade das autoridades. O povo 

deveria pressionar. Essa era a nossa garantia. Daí surgiu a bandeira de luta 

“Ocupação é a única solução”. Esse foi o grande acerto (STÉDILE; 

FERNANDES, 2005, p.36-51). 

 

Assim, mesmo sob influência de experiências anteriores como a das Ligas 

Camponesas, o MST passa a se diferenciar dos movimentos que lutavam apenas por terra, 

construindo bandeiras reivindicatórias prioritárias e conjugadas: “terra, reforma agrária e 

mudanças gerais na sociedade” (Idem, p.31). Por isso, “não se trata de um movimento 

camponês típico, no qual só entra quem pega na enxada” (STÉDILE; FERNANDES, 2005, 

p.35), mas de caráter mais popular e menos corporativista. “O MST só conseguiu sobreviver 

porque conseguiu casar os interesses particulares, corporativos, com os interesses de classe. 

Se tivéssemos feito um movimento camponês apenas para lutar por terra, esse movimento já 

teria terminado” (Idem, 2005, p.35). 

 

O MST converte-se em uma organização de classe e suas tarefas políticas 

transcenderam as dimensões corporativas da reforma agrária e o inimigo 

deixou de ser apenas o Latifúndio, e passou a ser a burguesia e o Estado 

Burguês, com seus governos burgueses (MST, 2008, p.89). 

 

Internamente, o “movimento criou uma prática política diferenciada dos outros 

movimentos” (p.40) que foi se conformando ao longo de sua história. A prática política, a 

forma e estrutura organizativa
101

, as reivindicações, as táticas, a estratégia e a própria 
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 Segundo o documento “O MST: a luta pela reforma agrária e por mudanças sociais no Brasil” (2005), as 

principais instâncias organizativas do Movimento são:  

1. Congresso Nacional: realizado, em média, a cada 5 anos é a instância máxima de decisões. “Reúne 

militantes de todos os estados onde o Movimento estiver organizado, para fixar as linhas políticas gerais 

de atuação” (MST, 2005, p.60); 

2.  Encontro Nacional: realizado, em geral, a cada 2 anos. “Sua composição, caráter, data e local será 

definida pela Direção Nacional. Os estados realizarão encontros estaduais prévios para levar suas 

propostas e sugestões ao Encontro Nacional (...) onde serão definidas as plataformas de lutas imediatas, 

de acordo com a conjuntura e as necessidades do Movimento (...). Caberá ao Encontro Nacional eleger 

a Direção Nacional e homologar a Coordenação Nacional” (p.60); 
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concepção de movimento social foram construídas também através do circuito organizativo 

interno, tendo os Encontros e Congressos Nacionais principais espaços de deliberação 

coletiva.  

Esse processo, desde sua gênese, foi, portanto, determinado por vários fatores que 

não podem, nem devem, ser desprendidos da situação dada na correlação de forças de cada 

período da política brasileira e mundial. Aqui damos ênfase ao “processo de democratização”, 

década de 1980, como já mencionamos no capítulo anterior. Assumir esse posicionamento 

como nosso ponto de partida nos permite romper com uma visão endógena do Movimento, o 

que nos possibilita dizer que o MST não surgiu apenas da vontade dos trabalhadores rurais. 

Ele só pôde se constituir como um “movimento social importante, porque coincidiu com um 

processo mais amplo de luta pela democratização do país. A luta pela reforma agrária somou-

se ao ressurgimento das greves operárias, em 1978 e 1979, e à luta pela democratização da 

sociedade” (FERNANDES; STÉDILE, 2005, p.22).  

Dentre outros, um dos fatores que implicou sob a gênese do MST foi o contexto 

de transformações no âmbito da agricultura. Principalmente durante a década de 1970, com o 

avanço do capitalismo no campo brasileiro, houve uma rápida e intensa mecanização da 

lavoura.  

Conjugado a tal processo, ocorre a intensificação da exploração de mão-de-obra 

junto a expulsão de um contingente de trabalhadores de suas terras, “famílias que viviam 

como arrendatárias, parceiras ou filhos de agricultores que recebiam um lote desmembrado da 

já pequena propriedade agrícola de seus pais” (idem). Essas famílias tiveram fechadas suas 

duas “portas de saída – o êxodo para as cidades e para as fronteiras agrícolas”. Isso obrigou os 

produtores “a tomar duas decisões: tentar resistir no campo e buscar outras formas de luta pela 

terra nas próprias regiões onde viviam. É essa a base social que gerou o MST” (STÉDILE; 

FERNANDES, 2005).  

Outro aspecto importante é que, em sua gênese, o Movimento tem a direção 

político-ideológica conformada por algumas organizações. Dentre estas, o trabalho pastoral 

                                                                                                                                                                                     
3. Coordenação Nacional: deve “encaminhar todas as resoluções aprovadas pelo Encontro Nacional e 

pelo Congresso Nacional (...) e tomar as decisões políticas de caráter nacional que afetam o 

Movimento” (p.61); 

4. Direção Nacional: dentre outras, a função desta instância é “pensar, discutir e propor as linhas políticas 

para o Movimento (...)”, além de “garantir a unidade política do Movimento” (p.62); 

5. Coordenações Regionais: estão divididas entre as 5 regiões do Brasil; 

6. Instâncias Estaduais: Encontro Estadual, Coordenação Estadual, Direção Estadual, Setores e Coletivos 

Obs. Vale destacar que todos os trabalhadores que compõem o MST devem pertencer a uma brigada (formas de 

organização territorial composta por “assentamentos” e “acampamentos” em proximidades) e a um setor (Setor 

de Produção, Cooperação e Meio Ambiente; Gênero e Saúde; Comunicação, Juventude e Cultura; Educação; 

Finanças; Direitos Humanos; Formação; Relações Públicas). 
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desenvolvido pelas Igrejas Católica e Luterana
102

, em especial pela CPT, que desde seu 

surgimento, em 1975, em Goiânia (GO) foi muito importante para a reorganização das lutas 

camponesas: “a CPT foi uma força que contribuiu para a construção de um único movimento, 

de caráter nacional” (STÉDILE; FERNANDES, 2005, p.21). Outra força política que exerceu 

um papel central, influenciando diretamente a conformação da direção política não apenas do 

MST como também das diversas organizações populares originárias da década de 1980 foi o 

PT. 

 

Por acreditarmos no caráter classista do PT, ajudamos a fundá-lo em vários 

lugares. Muitas lideranças que surgiram da luta pela terra passaram a militar 

no partido, como dirigentes ou como parlamentares. A proposta de reforma 

agrária do PT também sempre esteve muito próxima á do MST (...). Há uma 

proximidade quase natural entre um movimento com características popular, 

sindical e política, e a proposta política de um partido da classe trabalhadora 

(Idem, p.36-37). 

 

Desde então, mesmo travando algumas alianças com o sindicalismo rural, a 

exemplo da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG)
103

 que, na 

época da ditadura militar, era a organização que fazia a luta pela terra, o Movimento 

colocava-se enquanto uma organização diferenciada em método de organização e natureza 

política em relação aos sindicatos. Daí o caráter singular da experiência política do MST.  

De acordo com Stédile e Fernandes (2005), as divergências entre os instrumentos 

políticos de organização da classe trabalhadora, ao decorrer da década de 1990, se 

aprofundam. Isto em decorrência também do processo, já apontado anteriormente, de 

cooptação e crescimento de uma “burocracia sindical”. Vejamos: 

 

Sabia que os camponeses tinham de se organizar. Eles já tinham o 

instrumento – o sindicato. Depois comecei a me envolver com a luta pela 

terra, que deu origem à ocupação da Fazenda Macali e às outras ocupações. 

Aí, me dei conta de que o sindicato, na luta pela terra, era insuficiente. 

Concluí isso com a experiência das lutas concretas, não por estudos teóricos 

(...). Majoritariamente, acreditávamos que um movimento de luta pela terra, 

pela reforma agrária, só daria certo se fosse um movimento de massas. Não 
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 “Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB). Possui trabalho pastoral entre os camponeses 

do Sul e do Centro-Oeste, especialmente entre os de ascendência alemã, por meio da Pastoral Popular Luterana 

(PPL)” (STÉDILE; FERNANDES, 2005, p.19). 
103

 “Fundada em novembro de 1963 como parte do processo de legalização dos sindicatos no meio rural, a partir 

de portaria do então Ministro do Trabalho, Almino Afonso. Formaram-se os sindicatos de trabalhadores rurais, 

em seguida as federações estaduais e então a Confederação Nacional. A Contag faz parte da estrutura sindical 

brasileira verticalizada. No setor patronal agrícola, foi formada a Confederação Nacional da Agricultura (CNA). 

Ambas têm sede em Brasília. A Contag conta atualmente com 27 federações estaduais filiadas, que, por sua vez, 

articulam em torno de 3.500 sindicatos municipais de trabalhadores rurais” (STÉDILE; FERNANDES, 2005, 

p.23). 
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podia ser nem um movimento de sindicato nem da Igreja. Por último, 

adotou-se a concepção de que o movimento deveria ser independente, 

manter sua autonomia (p.29-50).  

 

Desta forma, o MST foi se estruturando enquanto um “movimento de luta de 

massas” na perspectiva de construção de sua autonomia política, o que não deixou de implicar 

em forte influência de outras organizações, como já vimos, expressa no arco que compõe suas 

alianças políticas e na constante luta institucional travada pelos militantes. 

   

O MST nasceu como um movimento social, de massas, formado 

basicamente por trabalhadores rurais, camponeses, assalariados e 

trabalhadores na cidade, para lutar por um reforma agrária clássica. 

Distributiva dos latifúndios improdutivos. E nessas circunstâncias históricas, 

como movimento de massas, tínhamos um caráter sindical, por seus 

componentes de luta econômica: conquistar a terra, ter crédito, organizar a 

produção, lutar por preços e melhores condições de vida. Temos um caráter 

social, pois abrangemos dentro do movimento todas as pessoas que vivem 

nas comunidades rurais nos acampamentos e assentamentos. E por tanto não 

somos um movimento apenas de trabalhadores adultos, homens e mulheres. 

Do MST participam todos, desde crianças até os anciões (MST, 2009, p.10).  

 

Atualmente, entre as “renovações” e “continuísmos” que representa o atual 

contexto político brasileiro, em meio ao desenrolar da crise do capital, os desafios tornam-se 

cada vez maiores para a classe trabalhadora. As transformações ocorridas nos últimos oito 

anos reconfiguram o jogo de alianças políticas que conformam o Estado no país. 

De acordo com Neves (2005), consideramos que, “como estratégia de legitimação 

social da hegemonia burguesa, o Estado brasileiro, enquanto Estado educador, redefine suas 

práticas, instaurando, por meio de uma pedagogia da hegemonia, uma nova relação entre 

aparelhagem estatal e sociedade civil” (p.16). Assim, no âmbito da política econômica e 

social, como já apresentamos, o PAC e o Programa Bolsa Família, que têm incidido 

diretamente sob as condições de vida da população do campo e da cidade, viram o “cargo 

chefe” da governabilidade. Tal realidade nos indica que, embora as forças tradicionais e 

conservadoras do país tenham perdido espaço no campo partidário, elas se travestem e 

permanecem disputando com afinco a direção política no país, o que não nos coloca à vista de 

uma nova hegemonia de classe, mas de recomposição da hegemonia do capital. 

Nessa realidade, “os agentes da repressão aos movimentos sociais se deslocaram 

para outros espaços, outras facetas do Estado burguês” (MST, 2009, p.04). Um exemplo disso 

é que nos últimos anos o poder judiciário no país passa a criminalizar o MST na tentativa de 

enquadrar suas lideranças na Lei de Segurança Nacional. Já no parlamento, houve a instalação 
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da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de investigar e punir as 

organizações populares, ao mesmo tempo em que assegura “total impunidade às organizações 

patronais” (idem). 

Em ocasião do XXIII Encontro Estadual do MST do Ceará, realizado em 

dezembro de 2010 no Assentamento Lagoa do Mineiro, a fala de um dos dirigentes nacionais 

nos chama a atenção para as mudanças no campo brasileiro dos últimos 8 anos que, para ele, 

são bastante significativas. Isto tendo em vista que o país, hoje, “assume a 5ª colocação no 

patamar de potência de produção agrícola do mundo. Foram 120 bilhões de reais injetados 

pelo grande capital para modernizar o campo”, diz ele. Isto tem sido acompanhado por um 

notável incentivo dado tanto a produção em grande escala de alimentos para a exportação 

(inclusive com uso de tecnologias como a transgenia
104

) como aquela voltada para a produção 

dos agrocombustíveis
105

. Desta forma,  

 

agora, a luta pela Reforma Agrária passou a enfrentar as forças capitalistas 

mais modernas na agricultura brasileira, sintetizada na junção do capital 

financeiro, das transnacionais e dos grandes proprietários rurais 

capitalizados, o que chamamos de agronegócio (MST, 2009, p.04). 

 

Em contraponto, as políticas públicas voltadas para o campo continuam 

apresentando características próprias da contra-reforma com disparidades enormes entre os 

financiamentos disponibilizados, por exemplo, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDS). Os recursos 

públicos, como demonstra o último Censo Agropecuário (2006) do IBGE, conforme já 

citamos, tem priorizado os grandes empreendimentos na agricultura presididos essencialmente 

por empresas transnacionais
106

, o que tem favorecido também o processo de sucateamento dos 
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 “Desde a criação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) em 2005, as multinacionais da 

biotecnologia têm se beneficiado com aprovações consecutivas e sem exceção de todos os pedidos de liberação 

de variedades transgênicas no Brasil”, especialmente de soja, milho e arroz, o que “colocará em risco a 

segurança alimentar do país, de acordo com a Embrapa”. O Brasil, segundo o Serviço Internacional para 

Aquisição de Aplicações em Agrobiotecnologia (ISAAA), é o segundo maior plantador de transgênicos do 

mundo, ficando atrás, apenas, dos EUA. Disponível em http://www.mst.org.br/node/8839. Acesso em 

27.02.2010. 
105

 “Os agrocombustíveis surgiram como uma alternativa para a substituição ao uso de combustíveis fósseis, 

como petróleo e carvão mineral. Tornaram-se viáveis a partir da crise mundial do petróleo no final da década de 

1970, quando as reservas de petróleo em todo o mundo tornaram-se escassas (...). Devido à vasta área produtiva 

e à combinação de clima e solo, o Brasil tem atraído interesses estrangeiros para a produção e consumo de 

agrocombustíveis”. Disponível em http://www.brasildefato.com.br/node/1830, acesso em 29.03.2011. 
106

 Dentre as principais empresas que atuam no Brasil controlando a agricultura estão: Bunge Alimentos 

(Holanda), Cargill (EUA), Perdigão (Brasil), Sadia (Brasil), Bunge Fertilizantes (Holanda), Bertin (Brasil), LDC 

Brasil (França), Souza Cruz (Grã Bretanha), JBS-FRIBOI (Brasil), Basf (Alemanha), Coamo (Brasil), Amaggi 

(Brasil), Bayer (Alemanha), Syngenta (Suiça/Holanda), Adubos Trevo (Noruega), Seara (EUA), Imcopa (Brasil), 

http://www.mst.org.br/node/8839
http://www.brasildefato.com.br/node/1830
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órgãos públicos responsáveis pela gestão das “políticas de reforma agrária”. Tais empresas, 

cujos grupos de proprietários têm bastante influência no setor financeiro junto a governos 

nacionais e regionais, vêm tomando relevância na economia nacional e mundial 

especialmente através de exportações de commodities (soja, trigo, milho, cana de açúcar, entre 

outros.). 

De acordo com a cartilha A reforma agrária necessária (2006), é possível 

observar que a atual política mais favorece o agronegócio que a própria “reforma agrária”, 

tendo em vista que continua priorizando um modelo econômico e social na agricultura 

constituído por: a) Grandes extensões de terra; b) Monocultura; c) Produção para o mercado 

externo; d) Uso intensivo de mecanização e de agroquímicos; f) Uso de técnicas agrícolas que 

agridem o meio ambiente.  

Em 2008, o BNDES concedeu em empréstimos mais de 17,2 bilhões de reais para 

empresas do agronegócio. Assim, enquanto as grandes empresas agropecuárias acessam 

34,6% do crédito (total de 10.926 contratos) e produzem 13,6% da produção, os pequenos 

agricultores acessam apenas 13,4% do crédito (total de 910.466 contratos) e produzem 56,8% 

da produção (MST, 2006). Isso sem falar no caráter mercadológico da política de acesso a 

crédito que não oferece condições de sustentabilidade aos trabalhadores, endividando-os e 

“pacificando-os”.  

As ações do Estado, desta forma, continuam a não favorecer a resistência e 

autonomia dos trabalhadores, respaldando uma forma de produzir que perpetua a dependência 

dos produtores e a mercantilização da terra.  

Sobre essa realidade, recorremos às considerações de Andrade (1991):  

 

Reforçou-se o poder do latifúndio, fazendo com que, ao lado daquele 

tradicional, de grandes proprietários individuais – os coronéis – se 

desenvolvesse o latifúndio moderno, das grandes empresas nacionais e 

multinacionais. Financiou-se, através dos famosos projetos agrícolas, 

agroindustriais e agropecuários, a implantação de latifúndios de milhares de 

hectares, com a usurpação de terras de posseiros e de índios. O governo 

estimulou a política de desenvolvimento da tecnologia agrícola importada, 

dando prioridade ao crescimento da produtividade agrícola, visando 

aumentar a produção de matérias- primas e de alimentos (p.63-64). 

 

Todo esse processo vem sendo acompanhado também pelo aumento da 

concentração de terras no país e pela intensa precarização do trabalho na agricultura. Sobre a 

concentração, por exemplo, em 1992, havia cerca de 19.077 grandes propriedades rurais com 

                                                                                                                                                                                     
Du Pont (EUA), Aurora (Brasil) e Kraft Foods (EUA). Disponível em http://www.mst.org.br/node/8257. Acesso 

em 27/02/2010.  

http://www.mst.org.br/node/8257.%20Acesso%20em%2027/02/2010
http://www.mst.org.br/node/8257.%20Acesso%20em%2027/02/2010
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mais de 2 mil hectares, que juntas somavam 121 milhões de hectares. Já em 2003, esse 

número aumentou para 32 mil propriedades e a área total destes latifúndios agora soma 132 

milhões de hectares. Vale ressaltar que grande parte dessas terras pertence a empresas 

estrangeiras (cerca de 30 milhões de hectares). Esse quadro faz do Brasil o segundo país com 

maior concentração da propriedade fundiária do mundo, perdendo, apenas para o Paraguai
107

. 

   Já sobre a situação do trabalhador na agricultura, ao contrário do que se 

propagandeia, o agronegócio não vem gerando emprego na proporção do avanço da 

expropriação de terras108.  

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Sócioeconômicos (DIEESE), de novembro de 2008 a fevereiro de 2009 foram fechadas 

747.515 vagas. Em suma, o conjunto que compõe o agronegócio fechou 268.888 vagas tanto 

no setor agropecuário como no setor de alimentos e bebidas, cerca de 35% do total. Percebe-

se, então, que aumenta a exploração e precarização do trabalho, bastante visível nas péssimas 

condições em que os trabalhadores são submetidos
109

.  

Segundo documentos internos do MST, a “política de criação de assentamentos” 

foi abandonada pelo governo. Em 2009, por exemplo, 55.498 famílias foram assentadas em 

todo o país, enquanto a meta do governo em seu Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) 

era de 75 mil. Em sete anos de gestão, o número de famílias à espera de um lote se manteve 

estagnado em cerca de 200 mil. Isso mostra que não houve alteração nos índices de 

concentração da propriedade da terra no país. Assim,  

 

ao governo Lula, cabe o ônus de não enfrentar as causas estruturais da 

gigantesca desigualdade social existente em nosso país. Ao invés de 

enfrentar a concentração fundiária, se aliou ao modelo agrícola do 

agronegócio e destinou, à população pobre do campo, políticas 

assistencialistas. Essa sua política para o campo, pode lhe render a 

popularidade momentânea que desfruta atualmente. Mas, também lhe 

remeteu ao rol dos presidentes que perderam oportunidades históricas de 

fazer a reforma agrária em nosso país e se contentaram com os afagos da 

burguesia (MST, 2009, p.05). 

 

 

Vale destacar também que as áreas desapropriadas são incorporadas ao patrimônio 

do Estado. Assim, mesmo mediante processo de titulação de terras, os trabalhadores estão 
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 Disponível em http://www.mst.org.br/node/6713. Acesso em 27/02/2010. 
108

 Segundo Censo Agropecuário do IBGE de 1995/6, a distribuição dos trabalhadores na agricultura é 

caracterizada da seguinte forma: 86,6% de trabalhadores na pequena agricultura; 10,9% na média; e 2,5% nas 

grandes propriedades. 
109

 Disponível em www.dieese.org.br, acesso em 09.09.2010. 

http://www.mst.org.br/node/6713
http://www.dieese.org.br/
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subjugadas ao controle direto do INCRA e, portanto, devem obedecer algumas normas de uso 

e ocupação da terra. Além disso, percebe-se que na ocupação dessas terras desapropriadas é 

priorizadas nos regulamentos e normas dos órgãos públicos a divisão de lotes individuais a 

partir da propriedade familiar. Tudo isso vem incidindo sobre a autonomia dos trabalhadores 

“assentados”, cujo próprio nome já faz referência a intenção, como indica um dos produtores 

entrevistados: “Depois que a gente tomou de conta da terra, né, botaram o nome de assentado. 

Agora, nome de assentado é de quem não quer fazer nada, que tá sentado” (Entrevistado 13). 

As repercussões postas a partir dessa realidade na luta de classes são, portanto, de 

tamanha relevância, influenciando diretamente no caráter da luta pela reforma agrária no 

Brasil e nos sujeitos políticos envolvidos. Assim, “as transformações atuais irão mudar a 

natureza e o caráter da luta pela terra (...). O MST deve ajustar sua tática” 
110

. Na verdade, 

estamos diante de uma situação que tem colocado o Movimento no verdadeiro “ring da luta”.  

Segundo os documentos internos da Organização, essa realidade vem sendo 

acompanhada por um “recuo ideológico” no campo da esquerda brasileira. Ao mesmo tempo, 

as dificuldades políticas e econômicas das experiências organizativas nos “assentamentos” 

levaram a um desanimo e descrédito das possibilidades da cooperação enquanto uma “linha 

política estratégica na organização dos assentamentos vinculados ao MST” (MST, 2008). Isso 

tem implicado diretamente na relação entre direção e base. Assim,  

 

fica também evidente nos processos históricos, que o movimento de massa 

apresenta limites e, requer a organização de todos que estão envolvidos nos 

processos de lutas, tanto por conquistas imediatas, como também nos 

processos de lutas por mudanças estruturais na sociedade como um todo (...) 

já chegou o momento de darmos um salto além da mobilização de massa. É 

preciso agora saber organizar esta massa mobilizada para que ela permaneça 

e resista ao tempo (MST, 2009b, p.22-23). 

 

Observamos, dessa forma, que a correlação de forças no país tem apontado ao 

MST algumas mudanças importantes que repercutem em seu campo estratégico, conforme 

nos indica o dirigente: “há cinco anos o MST vem compreendendo a inviabilidade da reforma 

agrária clássica” 
111

. Ou seja, para o Movimento, ao contrário do que ocorreu em diversos 

países que, em determinados momentos históricos, realizaram a reforma agrária, no Brasil não 

há possibilidade histórica para isso. A principal tática do MST estaria, então, se esvaziando?  

                                                           
110

 Fala pública do dirigente nacional, João Paulo Rodrigues, em ocasião do XXIII Encontro Estadual do MST 

do Ceará, realizado em dezembro de 2010 no Assentamento Lagoa do Mineiro/Itarema. 
111

 Idem. 
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Antes de tudo, é preciso conhecer e analisar as “formas históricas” das reformas, 

particularmente, daquelas que tiveram a propriedade privada das terras como eixo central. 

Segundo os documentos e falas de alguns dirigentes do MST, existiram dois principais “tipos” 

de reforma agrária até então: a “clássica” capitalista e a “socialista” (MST, 2009a).  

A primeira foi fruto do próprio desenvolvimento capitalista que, com o 

desencadeamento de um intenso ritmo de industrialização, demandou uma maior quantidade 

de matérias primas e deslocamento da força de trabalho para os centros urbanos. Foi feita 

pelas burguesias industriais no final do século XIX e até depois da Segunda Guerra Mundial. 

Houve, portanto, a necessidade de “distribuir as terras para os agricultores, mas o motivo 

principal era que a indústria precisava de mais produção agrícola para produzir novas 

mercadorias. Sem a reforma agrária era impossível” (MST, 2009a, p.17). Com isso, gera-se 

um “enorme mercado interno produtor de mercadorias agrícolas e ao mesmo tempo um 

enorme mercado consumidor por parte dos camponeses, que agora com renda monetária 

compram bens de origem industrial” (STÉDILE; FERNANDES, 2005, p.157). Essa reforma 

agrária ocorreu, principalmente, na Europa, EUA e Japão, “fomentando um acelerado 

processo de desenvolvimento industrial. Alguns estudiosos chegam a sustentar que foi esse 

tipo de reforma que possibilitou o surgimento das potências econômicas industriais” (Idem). 

Já a segunda, diz respeito aquela realizada pelos “Estados socialistas”, a partir de 

1917 com a Revolução Russa, cuja necessidade maior era desenvolver mais rapidamente a 

agricultura com o intermédio também de cooperativas de trabalhadores mediante 

“nacionalização das terras”. 

 

Depois da Segunda Guerra Mundial, nos países conquistados pela União 

Soviética, também foram feitas reformas agrárias, assim como na China, 

Coréia do Norte, Cuba, Vietnã e nos países africanos que, a partir de 1975 

deixaram de ser colônias portuguesas, as terras passaram a ser de 

propriedade de todo o povo com direito a ser usadas pelos agricultores 

(MST, 2009a, p.17) 

 

No entanto, sobre este assunto, há algumas controvérsias tendo em vista que, para 

muitos, esse tipo de reforma agrária acabou sendo inviabilizada frente à falta de condições 

sócio-históricas globais favoráveis a revolução socialista. Para outros, o que verdadeiramente 

ocorreu, quando muito, foi uma “reforma agrária popular”, pois “mescla governos populares e 

camponeses” como na China, Cuba, Nicarágua e demais países africanos (Angola, Tanzânia, 

Moçambique) em suas “guerras de libertação”. Isso sem falar nas diversas tentativas dos 

trabalhadores, derrotadas, em realizar reforma agrária, a exemplo do México e da Bolívia. É 
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importante evidenciar que todas essas experiências têm nos demonstrado a centralidade da 

luta de classes e do Estado para uma ampla reforma social no campo. 

Já a situação brasileira, diante de uma formação social bastante particular, como já 

apresentamos, é caracterizada pela inexistência de uma reforma agrária efetiva. Isto por 

diversas razões. Como já vimos, o país “sempre se „desenvolveu‟ com uma economia 

dependente dos países ricos e, esses precisam usar o nosso solo para extrair matérias primas” 

(MST, 2009a, p.17), produtos agrícolas, e resolver o problema da produção. Mas, para isto, 

“não precisaram distribuir a terra” para os trabalhadores. Até mesmo a iniciativa de uma 

“reforma agrária clássica”, durante o governo de João Goulart, na década de 1960, não logrou. 

Desta forma, “a burguesia não quis fazer reforma agrária para sair da crise, 

preferiu outro caminho: trazer os camponeses para a cidade (...) preferiu aumentar o lucro e 

diminuir o mercado” 
112

. 

 

(...) em vez de promover a expansão do mercado interno e ter lucro 

vendendo mais produtos, eles optaram por outro caminho. Aumentar seus 

lucros com baixos salários, mesmo que vendessem menos. Então, ao longo 

do século XX, após a revolução política promovida por Getúlio Vargas, em 

1930, que deu inicio à nossa industrialização tardia e dependente, a 

burguesia passou a promover o êxodo rural, em vez de distribuir a terra aos 

camponeses, estimulando a saída dos camponeses pobres para a cidade, 

buscando formar o chamado exército industrial de reserva (...). Depois de 

tantos anos, os migrantes acabaram por pressionar os salários industriais para 

baixo. Por isso, até hoje, o ganho de um trabalhador das indústrias brasileiras 

são um quinto - e às vezes até um décimo - do que ganha o mesmo operário, 

da mesma empresa, mas que trabalha na Europa ou Estados Unidos
113

. 

 

Como bem indica a história do Brasil, a distribuição de terras foi organizada pela 

política de colonização, “quem quisesse terra, podia comprar, mas apenas onde o governo 

determinasse que era prioritário haver povoações” 
114

. Esse traço tornou-se permanente no 

país sob mecanismos peculiares com intermediação central do Estado, a exemplo da Lei de 

Terras, de 1850, sendo, hoje, atravessado pela dinâmica do capital financeiro e transnacional. 

Portanto, nessa lógica, “um capitalismo dependente, colonial, exportador não precisa fazer 

reforma agrária, dividir a terra para haver crescimento econômico” (STÉDILE; 

FERNANDES, 2005, p.158). 
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 Fala proferida por João Pedro Stédile em ocasião do Encontro Regional de Educação do Campo, em setembro 

de 2010, em Fortaleza/Ceará. 
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 Entrevista concedida por João Pedro Stédile, em 28 de setembro de 2010. Disponível em 

http://www.mst.org.br/node/10654. Acesso em 12.01.2011. 
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De acordo com a avaliação do MST (2009a), por outro lado, a inexistência de uma 

reforma agrária dá-se devido ao fato de não ter ocorrido na história do país uma revolução que 

viabilizasse a distribuição de terras aos trabalhadores. E, como já vimos, a terra continua com 

alto índice de concentração e a política de reforma agrária, ou melhor, de “criação de 

assentamentos”, é subjugada pela mercantilização da terra. 

A inviabilidade da reforma agrária no Brasil, até então, trouxe como resultado 

uma verdadeira “avalanche migratória” e um processo de “esvaziamento do campo”. Em 

1960, por exemplo, a população do campo correspondia a cerca de 60% da população 

brasileira, enquanto em 2010 esse número passa a ser de 14%. Ou seja, esse processo trouxe 

enormes conseqüências também para as cidades com o agravamento da questão social.  

Frente a tal situação, uma questão tem sido comum nos recentes encontros e 

congressos do MST: “que tipo de reforma agrária e mudanças precisamos no Brasil?”. O que, 

nos parece, ter como resposta algo nada fácil e ainda em construção diante das mudanças 

recentes no país. Ainda mais com a atual situação política representada por um governo de 

composição de classe e pela inexistência de uma organização e unidade de trabalhadores 

suficientemente forte para alterar a correlação de forças.  

A resposta a essa questão, recorrente nos documentos e depoimentos de 

militantes, tem sido a seguinte: “já que a burguesia industrial não quer fazer a Reforma 

Agrária clássica, hoje os movimentos camponeses brasileiros consideram que precisam lutar 

por uma Reforma Agrária Popular”
 115

. Trata-se de uma reforma agrária que  

 

visa elevar o nível de organização e de acumulação de forças. A saída é 

continuar com lutas e realizar as mudanças na agricultura por conta da força 

popular. A isto chamamos de Reforma Agrária Popular (...) aquela feita 

principalmente pela organização e a luta popular. Ou seja, a força da 

mobilização e a capacidade de organização dos Sem Terra, apoiados pelas 

populações locais, permitirão não somente conquistar a terra, mas também 

buscar condições para o desenvolvimento econômico, social, político e 

cultural (...). De agora em diante, o esforço articulado entre as diversas 

forças, não significa  que o Estado e os governos não serão pressionados, ou 

que o sistema de financiamentos não serão acionados. Significa que eles não 

serão mais colocados em primeiro plano, pois, além de ampliar articulação 
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 Por Reforma Agrária Popular entende-se o seguinte: “um modelo baseado na agricultura diversificada (em 

vez de monocultivo), priorizando a produção de alimentos para o mercado interno e alimentos sadios, garantindo 

a soberania nacional no controle das sementes. Nesse contexto, é necessário instalar pequenas e médias 

agroindústrias em todos os municípios do Brasil, na forma de cooperativas. Além de universalizar o acesso à 

educação em todos os níveis para os trabalhadores do campo. Para libertar as pessoas da opressão da 

humanidade, da humilhação e da exploração, o conhecimento e a educação são tão importantes quanto ter terra. 

Por isso, o nosso programa de Reforma Agrária, agora não é apenas distribuir terra. É mais amplo. E somente 

poderá ser alcançado com uma ampla aliança popular de toda classe trabalhadora”. Entrevista concedida por 

João Pedro Stédile, em 28 de setembro de 2010. Disponível em http://www.mst.org.br/node/10654. Acesso em 

12.01.2011. 

http://www.mst.org.br/node/10654
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territorial, na sua ausência a força mobilizada o fará por conta própria. Logo, 

o projeto de reforma agrária popular se articulará pelo menos em torno de 4 

eixos: a) autonomia; b) resistência; c) educação; e d) Poder Popular (...) O 

papel da reforma agrária popular é no acúmulo para a nossa estratégia maior 

(MST, 2009a, p.18) 

 

As mudanças nas estratégias e no nível de compreensão da realidade, 

especialmente no que tange a luta pela reforma agrária, estão incidindo sobre a própria 

natureza e caráter do MST: 

 

Antes para lutarmos por uma reforma agrária clássica, apenas distributiva de 

terra, tínhamos como principal forma de organização a luta de massas. As 

ocupações, as marchas, as mobilizações em geral. Agora o novo padrão da 

luta de classes nos exige um grau de consciência de classe maior, um grau de 

organização maior e melhor, para termos a capacidade e a força suficiente 

para implementar mudanças no modelo agrícola. Nosso desafio então é 

superarmos a etapa histórica de movimentos de massas, para conseguirmos 

ser uma organização de massa (MST, 2009a, p.10) 

 

Observamos, desta forma, segundo os documentos internos do MST, que algumas 

“linhas estratégias” vêm sendo priorizadas nos debates desde antes do V Congresso Nacional, 

em 2007, nos encontros e instâncias organizativas do Movimento, o que pode nos dizer muito 

acerca das novidades do atual tempo histórico e suas repercussões na organização das classes 

no Brasil. Tais estratégias apontam algumas necessidades, como: de não restringir a 

Organização à luta econômica pela terra, tentando combinar esta com a luta política; de 

“massificar” a luta social dos “Sem Terra”, criando um maior vínculo político-ideológico 

entre direção e base no MST 
116

; do fortalecimento de alianças com os demais setores da 

classe trabalhadora urbana e rural viabilizando a unidade em torno de um projeto político que 

contemple lutas históricas, ainda não conquistadas, de cunho democrático e popular, como é a 

própria reforma agrária, e possibilite a construção de uma força política nacional, maior que o 

MST. 

 

Hoje, a Reforma Agrária não depende mais do MST. Depende de um debate 

da sociedade brasileira. E se nós conseguirmos fazer esse debate, acho que 

nós recolocamos a Reforma Agrária com um novo significado numa pauta 

nova, moderníssima para a atualidade e dentro do contexto de enfrentamento 

da lógica do capital. Por isso, Reforma Agrária não se separa da luta contra a 

lógica do capital e contra o sistema capitalista (...). Talvez não seja 1 ano, 2 

anos, 3 anos, mais daqui a 4 ou 5 anos, talvez até antes, nós vamos viver um 
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 Segundo dados apresentados pelo dirigente nacional, João Paulo Rodrigues, em ocasião do XXIII Encontro 

Estadual do MST do Ceará, realizado em dezembro de 2010, o MST enfrenta, hoje, muitas dificuldades 

organizativas. De uma população de aproximadamente 1 milhão e meio de trabalhadores vivendo em 

acampamentos e assentamentos no Brasil, apenas uma média de 50 mil participam do Movimento.  
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processo de crise. E a crise pode ser um bom momento para a esquerda, para 

os setores progressistas avançarem numa perspectiva de construir a nova 

sociedade. Veja: não é que a crise em si só seja um processo de construção 

de um novo tipo. A crise pode significar um retrocesso como historicamente 

já significou com fascismo, nazismo e outras coisas. Mas a crise abre uma 

janela importante para a esquerda. Se estivermos bem posicionados, se a 

esquerda brasileira estiver bem posicionada, evidentemente abrirá um tempo 

de avançar
117

. 

 

Tudo isso demonstra que, hoje, a luta pela terra, por si só, no Brasil, aponta 

limites históricos, demandando cada vez mais o vínculo desta luta a um projeto político mais 

amplo de classe. A necessidade de um arco de alianças políticas e de uma direção estratégica 

que oriente, “capitalize e canalize as lutas para um mesmo rumo” (MST, 2009a), 

possibilitando avançar na organicidade e viabilizar uma organização política consistente, está, 

portanto, na ordem do dia. Se o “nosso desafio então é superarmos a etapa histórica de 

movimentos de massas, para conseguirmos ser uma organização de massa” (Idem, p.10), é 

preciso lembrar o seguinte: o papel da construção de uma hegemonia de classe não compete 

ao MST, mas a própria classe. 

 

 

 

2.4. Da benevolência a insurgência: organização e luta dos trabalhadores na realidade 

cearense 

 

O caminho que perfazemos até então demanda identificar os aspectos que 

conformam a hegemonia de classe e a organização dos trabalhadores rurais na realidade 

cearense. Tais aspectos incidem diretamente sobre as relações produtivas e políticas vigentes 

nas terras desapropriadas, particularmente na Lagoa do Mineiro, que, conforme já dito, 

assumem um importante papel na estratégia política do MST no estado. 

Isso nos exigirá um esforço maior em apreender as mediações estabelecidas no 

âmbito da política entre as relações cotidianas dos trabalhadores e as transformações 

societárias contemporâneas que vêm constituindo os “assentamentos” enquanto verdadeiros 

“territórios em disputa”. Assim, 

 

ao falarmos dos assentamentos, precisamos compreendê-lo dentro do 

contexto em que se encontra o desenvolvimento do capitalismo na 

                                                           
117

 Entrevista Balanço 2010 e lutas 2011com Gilmar Mauro, Coordenação Nacional do MST. Disponível em 

http://www.mst.org.br/multimidia, acesso em 12.01.2011. 

http://www.mst.org.br/multimidia
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agricultura brasileira e os limites que ele nos coloca para o desenvolvimento 

das famílias assentadas e dos assentamentos enquanto territórios sob a  

hegemonia do MST
118

. 

 

Recorrendo a um período não tão recente da história do Ceará, mais precisamente, 

caracterizado pelo início da ocupação da “capitania”, observamos o desdobramento de 

relações que, mesmo não sendo essencialmente capitalistas, foram fundamentais para o 

posterior estabelecimento da hegemonia burguesa no país e no estado. Trata-se dos conflitos 

gerados entre os nativos (indígenas) e lusitanos em torno da disputa de territórios. Conflitos 

estes que foram intensificados com a violenta expropriação de terra pelos colonizadores, 

estabelecendo o genocídio e o etnocídio como elementos constitutivos da ocupação do 

território cearense. 

Segundo Pinheiro (2004), “o conflito entre o mundo europeu e o dos povos 

ameríndios estava centrado nas disputas pelas terras e, sobretudo, nas tentativas reiteradas de 

transformar os povos indígenas em produtores de mercadoria” (p.21). Isto pela mediação da 

agricultura - fazendo prevalecer a noção mercantil da propriedade privada - e da Igreja 

Católica, em aliança com o Estado, cumprindo um papel fundamentalmente ideológico. 

Fazendo referência a Gramsci (2007), observamos que esse papel, vinculado 

também a função de domínio e coerção, foi (e continua sendo) essencial para a construção da 

hegemonia dominante tendo em vista que contribuiu decisivamente para a constituição de 

adesão e consentimento ativo das classes subalternas em defesa do projeto das classes que 

dominam o Estado.   

Desta forma, os conflitos entre as classes em torno da propriedade tornariam-se 

cada vez mais centrais e agudos no sertão do Nordeste com o avanço da pecuária e, 

posteriormente, do algodão em um determinado período de desenvolvimento das forças 

produtivas, já situado por nós no capítulo anterior.  

Vale destacar que a herança da colonização na antiga capitania perpetuou-se em 

relações sociais estruturadas pelo domínio e subserviência.  

 

No sertão cearense, predominavam as relações sociais em que a correlação 

de forças entre dominantes e dominados se baseava prioritariamente em 

relações de apadrinhamento expressas na troca de favores, como proteção e 

prestação de serviços pelo proprietário (dar a terra para trabalhar, ceder o 

direito de moradia na propriedade, fazer os adiantamentos em dinheiro para 

o processo produtivo, fornecer fiado em seu armazém, proporcionar 

atendimento médico, etc.) e na gratidão, respeito e fidelidade por parte do 
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 Documento Os assentamentos no centro de nossas ações. MST, Setor de Produção, Cooperação e Meio 

Ambiente, 2006. 
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camponês. A dominação dos proprietários baseava-se na relação de 

dependência dos camponeses, travestida de respeito, gratidão e proteção, que 

levava à repartição mútua de deveres e responsabilidades e nunca de direitos. 

Conforme lembrou Barreira (1992), esta relação traz diversas implicações 

“uma delas é que o camponês passa a fazer parte da família do proprietário, 

o que lhe confere deveres e não direitos” (p. 23). Esta relação, que se 

expressava na troca de favores, encobria, mascarava interesses divergentes e 

antagônicos, como uma relação demarcada pela afetividade (DINIZ, 2008, 

p.58). 

 

 A família e a tradição perpassam o poder político e a relação entre as classes de 

forma fulcral e singular, o que dará ao estado a marca e o exemplo mais típico da figura de 

domínio do “coronel” e, por conseguinte, da estrutura de poder atravessada pelo 

“coronelismo”. No entanto, segundo Neves (2004), essa relação predominante passou a se 

contornar em decorrência, principalmente a partir da metade do século XIX, da ocupação de 

terras por uma agricultura comercial intensificada tanto pela valorização mundial do algodão 

como pela valorização das terras como bem econômico provocada pela Lei de Terras de 1850. 

Para o autor,  

 

a proteção paternalista, devido à dimensão da população que a demandava, 

tornou-se insuficiente, deixando sem alternativas de sobrevivência uma 

população de centenas de milhares de pessoas (...). O „dever de proteção‟, 

parte integrante da reciprocidade desigual das relações paternalistas, passa a 

ser exercido pelo Estado, na impossibilidade de o exercerem os próprios 

proprietários (p.81). 

 

A insuficiência da proteção paternalista e as demais transformações na economia 

cearense fomentaram péssimas condições de vida dos trabalhadores rurais, inclusive com a 

grande escassez de alimentos, durante, principalmente, o início do século XX. Essa situação 

fez com que milhares de famílias famintas migrassem para as cidades em busca de melhores 

condições de vida, incidindo diretamente no acirramento dos conflitos sociais
119

.  

A maior expressão desse processo passou a ser o intenso êxodo rural e a carestia 

que consagra a seca e seus “flagelos” como um fenômeno social e expressão do 

aprofundamento da questão social no Ceará, passando a demandar uma ação mais incisiva por 
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 “Através de invasões coordenadas, ameaças, ocupações de prédios e, em último caso, saques dos mercados de 

alimentos, conseguiam realizar uma intensa pressão sobre as autoridades, sobre chefes de obras e sobre a 

população das cidades, o que resultava, na maioria dos casos, numa tensa e silenciosa negociação em que se 

conseguia uma distribuição de alimentos, um alistamento para uma obra, uma promessa (...). Conflitos 

desencadeados pela presença das multidões ameaçando os mercados das cidades interioranas e os barracões de 

abastecimento das obras do DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – antigo IFOCS) 

aconteceram em todo o estado. As cidades, pouco a pouco, ganham uma população extra de famintos que a 

caridade particular não consegue sequer avaliar” (NEVES, 2004, p.90-93). 
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parte do Estado. “Daí porque, a partir de 1915, os retirantes transformaram-se em „flagelados‟ 

(NEVES, 2004, p.89). 

Como vemos, esse processo implica em mudanças centrais na estrutura 

econômica e na reorganização das forças políticas e, por conseguinte, das classes 

fundamentais. O desenvolvimento do capitalismo no Ceará, portanto, imbricou-se a essas 

condições históricas, constituindo uma unidade central na política entre o “moderno” e o 

“arcaico”. Esse traço favorecerá a formação de uma burguesia cuja característica será a fusão 

entre a “velha” oligarquia e o “novo” empresariado.  

A ambigüidade estrutural da luta de classes que se conformava desdobra um 

nascente “movimento pendular da violência no Nordeste algodoeiro-pecuário” (OLIVEIRA, 

2008, p.172) tendo como expressão o fenômeno do “banditismo” representado pelas figuras 

dos cangaceiros e jagunços. Isso tendo em vista que a população subalternizada passava a ter 

a compreensão de que “as ações coletivas, rápidas e violentas, produziam um efeito imediato 

quando a proteção não aparecia (...) enfim, a multidão formada pelos retirantes famintos, 

fundamentada em um profundo senso de justiça, consegue repor alguns elementos da ordem 

paternalista que lentamente se desestruturava” (NEVES, 2004, p.90). 

Ao mesmo tempo, avançava nos centros urbanos, principalmente na capital do 

estado, o processo de estabelecimento de indústrias, principalmente do ramo têxtil, que 

possibilitou a consolidação de grupos empresariais fazendo de Fortaleza um centro exportador 

de algodão, favorecendo a emergência concomitante do capital financeiro e industrial.  

A intensa exploração do trabalho assalariado com o cumprimento de uma longa 

jornada de trabalho em condições insalubres impulsiona a organização dos trabalhadores, que 

fundam diversos sindicatos e partidos. A insurgência de movimentos de contestação, também 

influenciados pelos movimentos de carestia, tem relevância nesse período junto a contínuas 

greves, como a dos motorneiros e condutores
120

. 

Por conta disso, a oligarquia vigente passa a intervir junto ao Estado e 

empresários como forma de acionar mecanismos de controle social. Vale lembrar a forte 

influência da Igreja Católica tanto em setores da classe média como da burguesia local
121

, 
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 “Ainda no contexto de ascenso do movimento operário cearense, registramos as greves dos motorneiros e 

condutores e o movimento dos populares por melhores equipamentos urbanos. Os serviços de luz, de força e 

iluminação pública eram prestados pela Companhia Inglesa The Ceará TramWays, Ligth e Power Co.,Ltd. Em 

face dos baixos salários dos operários do serviço de tráfego de transways – como condutores, fiscais e choferes, 

pessoal das oficinas, em novembro de 1925, motorneiros e condutores deflagram greve exigindo 30% de 

aumento” (SOUZA, 2004, p.291). 
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 Como forma de se reconstituir politicamente diante da ameaça das forças progressistas e a influência das 

idéias socialistas no estado, a burguesia logo desenvolve novas formas de organização. Um exemplo disto é a 

instalação da LEC (Liga Eleitoral Católica) que passa a exercer o papel de orientação do eleitorado católico e 
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como também na organização dos operários, a exemplo dos Círculos Operários Católicos 

(COC) de Fortaleza e da Legião Cearense do Trabalho (LCT) que, por combater a influência 

socialista e comunista, marca uma aliança entre Igreja e Maçonaria
122

.  

Assim, recorrendo a Oliveira (2008), ressaltamos que, ao falarmos de uma região, 

devemos levar em consideração que esta reflete uma força diferenciada da expansão do 

capitalismo; é, na verdade, “em suma, o espaço onde se imbricam dialeticamente uma forma 

especial de reprodução do capital e, por conseqüência, uma forma especial da luta de classes” 

(p.148). De acordo com o autor, com a redefinição da “divisão regional do trabalho” no país 

passa a dar o papel à região Nordeste de “reserva do exército industrial de reserva” 
123

, o que 

demandou, a partir daí, um processo violento de migrações favorecidas também pelo 

fenômeno da seca.  

Como parte desse processo, em 1942, quando a seca “ocorre em plena campanha 

pela inclusão do Brasil no esforço de guerra aliado contra o nazi-fascismo” (NEVES, 2004, 

p.93) e o governo organiza a chamada „Batalha da Borracha‟
124

, os sertanejos retirantes são 

recrutados para o “exército da borracha”, sob o rígido controle de funcionários norte-

americanos. Esses retirantes transformaram-se em seringueiros.  

Desta forma, reforçamos a seguinte consideração: 

 

a história do Ceará está marcada pela conjunção entre a “cerca” (símbolo do 

latifúndio) e a seca, quer dizer, pela convivência difícil do sertanejo com 

uma estrutura agrária concentrada que torna difícil a sua permanência no 

campo nos períodos de estiagem, acarretando migrações e inúmeros 

conflitos sociais tanto no campo como nos centros urbanos. Esses dois 

fatores associados configuram-se, portanto, em expressões da “questão 

social” e passaram a se manifestar na passagem do século XIX para o século 

XX (NOBRE, 2010). 

                                                                                                                                                                                     
conduzir o processo político cearense pós-30. Ela agrega oligarquias “decaídas” e um grupo de intelectuais 

católicos no país. A vitória eleitoral da LEC caracteriza o fortalecimento das forças conservadoras das 

oligarquias tradicionais. Neste sentido, a “massa é usada como instrumento eleitoreiro, pois o exclusivismo 

oligárquico fechava os canais de participação a estes setores da sociedade civil” (CORDEIRO JR., 2004, p.333). 
122

 “A maçonaria chegava a ser mais do que uma instituição filantrópica e semi-secreta agindo, no Ceará, como 

foco de discussão sobre o positivismo, o evolucionismo de Spencer, entre outras teorias incentivadoras do 

capitalismo liberal (...). A relação complexa entre Igreja Católica e a Maçonaria ainda está por ser revelada. Na 

verdade, constata-se muitas contradições nesta relação (...). Ambas, contudo, posicionavam-se pelo capitalismo, 

embora a maçonaria exibisse uma postura mais liberal (...). Encontramos, portanto, a presença da maçonaria já 

no Partido Operário, em 1890” (Idem, 2004, p. 350). 
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 “Um formidável contingente que vai suprir os postos de trabalho criados pela industrialização e contribuir 

para manter baixos os níveis de salário real de toda a massa trabalhadora; por outro lado, os diferenciais da taxa 

de lucros começa a drenar o capital que ainda se formava no Nordeste; e ainda sob outro aspecto, a mudança da 

política econômica que se centrava agora na viabilização da reprodução do capital industrial (...) deu lugar a um 

mecanismo de triangulação das trocas de mercadorias Nordeste – Exterior - Centro Sul - Nordeste que deprimia 

a taxa de realização do valor das mercadorias produzidas no Nordeste” (OLIVEIRA, 2008, p.163). 
124

 “Organizada pelo governo para promover a ocupação da Amazônia e a produção intensiva da borracha a ser 

fornecida aos exércitos aliados na batalha” (NEVES, 2004, p.93). 
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Observamos que, particularmente no Ceará, as estratégias políticas da burguesia 

foram intermediadas e fortalecidas por relações conservadoras de apropriação do público pelo 

privado, o que caracteriza uma “democracia restritiva”. 

 

A política de „fixar o homem no campo‟ ganha, agora, um novo e 

fundamental significado, já que a „retirada‟ passa a representar um declínio 

no controle político dos eleitores por parte dos grandes proprietários; e a 

„solução hidráulica‟, baseada em obras que ocupam milhares de retirantes, 

passa a representar uma ampla possibilidade de manipulação política na 

distribuição de alimentos e das vagas para alistamento. As „obras públicas‟ 

possibilitam impedir o abandono dos „currais eleitorais‟ – áreas sob controle 

dos proprietários (coronéis) – durante os períodos de secas e, ao mesmo 

tempo, são novas arenas de lutas políticas pela definição dos locais 

prioritários e pelo critérios de alistamento dos retirantes (...). As obras 

passam a significar o instrumento  através do qual as relações paternalistas 

persistem no interior da política representativa. A troca de lealdades por 

vagas nas obras em tempos de crise é a nova forma da reciprocidade desigual 

característica do paternalismo (NEVES, 2004, p.95) 

 

 Conforme nos indica Nobre (2010), a permanência de uma cultura política 

marcada pelo clientelismo e o patrimonialismo é o fio condutor da dominação burguesa no 

Ceará, tendo o Estado como instrumento central. A “política dos coronéis” 
125

 é bastante 

emblemática nesse sentido. Para a autora, “uma das expressões da força desse 

conservadorismo revela-se no impacto que assumem nas esferas da política local e estadual os 

clãs políticos familiares e suas práticas, comprometendo a própria democracia”
 126

.  

Esse processo tem impedido que as relações entre as classes mais favoreçam a 

insurgência que a benevolência, o que inviabilizou, mesmo após a Constituição de 1988, a 

conformação de um sistema efetivo e amplo de garantia de direitos por parte da classe 

trabalhadora cujo acesso seja garantido como “direito da sociedade” e não como “favor”. 

O país transitou da “democracia dos oligarcas” à “democracia do grande 

capital”, com clara dissociação entre desenvolvimento capitalista e regime 

político democrático. Esse processo manteve e aprofundou os laços de 

dependência em relação ao exterior e ocorreu sem uma desagregação radical 

da herança colonial na conformação da estrutura agrária brasileira. Dessa 

herança, permanecem tanto a subordinação da produção agrícola aos 

interesses exportadores, quanto os componentes não-capitalistas nas relações 
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 Nesse sentido o termo coronel não faz referência à condição militar, mas a um período de 1965 a 1986, 

caracterizado predominantemente pela ditadura militar e pela política de “modernização conservadora”. Período 

sob hegemonia do poder político oligárquico de algumas famílias cujos principais representantes, que se 

revezaram no governo do estado, foram: César Cals, Adauto Bezerra e Virgílio Távora. 
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 NOBRE, Maria Cristina de Queiroz. A força dos clãs políticos familiares do Ceará: estudo a partir da “Era 

Tasso”. Anais do XIII Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. Brasília, 2010. 



129 

 

de produção e nas formas de propriedade, que são redimensionado e 

incorporados à expansão capitalista (IAMAMOTO, 2007, p.131). 

 

De modo geral, as estratégias de controle, durante todo o século passado, 

intermediadas pelo Estado, transfiguram-se em ações de repressão, vigilância e 

assistencialismo, deixando inalteradas as condições estruturantes. No campo, por exemplo, a 

política patrocinada pelo Estado de modernização da agricultura atuou junto a manutenção, de 

um lado, da grande propriedade e do poder político vigente e, de outro, ao reforço a situação 

de dependência econômica e política do trabalhador, persistindo a concentração fundiária e a 

falta de programas contínuos para a produção rural de pequenos agricultores. Isso mesmo 

sabendo que as últimas décadas foram também marcadas pela “ampliação de políticas sociais 

com a Constituição de 1988 que produziram mecanismos de atendimento às populações 

rurais, o que era praticamente inexistente” (NOBRE, 2010). 

A onda desenvolvimentista do Estado brasileiro, mais precisamente para o 

Nordeste, emblemática com a criação de instituições de planejamento regional, como a 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), e com o crescimento de 

“obras contra as secas” 
127

, principalmente a partir de 1950, assumem um papel fundamental 

no processo de expansão capitalista.  

De acordo com Oliveira (2008), “as primeiras grandes obras do (...) DNOCS 

foram no Ceará, e daí por diante o controle desse organismo estatal, sua captura pela 

oligarquia algodoeira - pecuária, aprofundou-se e tornou-se completamente indistinta a linha 

divisória entre o DNOCS e a mesma oligarquia” ( p.180). Desse modo, 

 

a seca, mais uma vez, incorpora-se ao conjunto das relações de poder em 

torno do semi-árido, interferindo na formação dos grupos de influência 

eleitoral – os „currais‟ – e na manutenção das redes de influência política, 

constituindo uma base sólida de atividade parlamentar, tanto estadual como 

federal, e de grupos oligárquicos que controlam as instituições estaduais. O 

controle sobre os organismos estatais diretamente ligados à seca, portanto, 

era fundamental e a luta em torno deles torna-se intensa: DNOCS, BNB e, 

posteriormente, SUDENE são „capturados‟(...) por esses grupos e passam a 

atuar em seu benefício (NEVES, 2004, p.97). 

 

Segundo Diniz (2008), a “política de modernização do regime militar, com apoio 

e cumplicidade dos coronéis no Ceará, incorporou os grandes proprietários que, com o acesso 
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 “As primeiras grandes obras da IFOCS (Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas) e do DNOCS 

(Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, antigo IFOCS) foram no Ceará, e daí por diante o controle 

desse organismo estatal, sua captura pela oligarquia algodoeira - pecuária, aprofundou-se e tornou-se 

completamente indistinta a linha divisória entre o DNOCS e a mesma oligarquia” (OLIVEIRA, 2008, p.180). 
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a recursos financeiros, passaram a cercar suas propriedades e a construir açudes privados” 

(p.73-74). Isso acompanhado com a vigência, a partir da década de 1970, de programas de 

“desenvolvimento do Nordeste”, recaem em condições adversas para os trabalhadores rurais 

no âmbito do atendimento de suas reais necessidades. Esta situação reforçou as péssimas 

condições de vida no campo que, junto ao desdobramento recorrente da desigualdade regional 

na lógica do movimento de concentração e centralização do capital, intensificou o êxodo de 

um grande contingente de pessoas para os centros urbanos da região Cetro-sul entre as 

décadas de 1950 a 1980.   

Por outro lado, contraditoriamente, com a multiplicação dessas obras, 

“multiplicam-se também as possibilidades de trabalho, distribuição de alimentos e assistência 

médica, temas centrais nas lutas dos retirantes e dos sindicatos de trabalhadores rurais” 

(NEVES, 2004, p.95). Desta forma, a estratégia de “combate à seca” e de “fixar o homem no 

campo” das políticas desenvolvimentistas, com o objetivo de manter o controle e poder dos 

“clãs políticos familiares” (NOBRE, 2010), possibilitaram também, segundo o autor, que “os 

canteiros de obras em cidades do interior” passassem “a atrair os retirantes, redirecionando os 

fluxos migratórios” (NEVES, 2004). 

Nesse contexto, especialmente nos anos de 1960, toma relevância política na 

esfera nacional e local a luta por reformas de base, dentre elas a reforma agrária, impulsionada 

e construída pelas mobilizações dos trabalhadores vinculados a organizações de diversas 

naturezas (sindicatos, movimentos, partidos políticos, entre outras), com forte influência da 

Igreja Católica através das CEBs e pastorais.  

Na verdade, no Ceará, de acordo com Martins (2003), a história da luta pela terra 

e da própria cooperação na produção sob o controle coletivo dos trabalhadores rurais, remonta 

ao início do século XX com o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto (1926-1937)
128

, na região 

do Cariri cearense. 

                                                           
128

 “Foi um dos movimentos messiânicos que surgiu nas terras no Crato, Ceará. A comunidade era liderada pelo 

paraibano de Pilões de Dentro, José Lourenço Gomes da Silva, mais conhecido por beato José Lourenço. No 

Caldeirão, os romeiros e imigrantes trabalhavam todos em favor da comunidade e recebiam uma quota da 

produção. A comunidade era pautada no trabalho, na igualdade e na religião (...). Em 1926, o sítio Baixa Dantas 

foi vendido e o novo proprietário exigiu que os membros da comunidade saíssem das terras. Com isso, Padre 

Cícero resolveu alojar o beato e os romeiros em uma grande fazenda denominada Caldeirão dos Jesuítas, situada 

no Crato, onde recomeçaram o trabalho comunitário (...). Toda a produção do Caldeirão era dividida igualmente, 

o excedente era vendido e, com o lucro, investia-se em remédios e querosene. No Caldeirão cada família tinha 

sua casa e órfãos eram afilhados do beato. Na fazenda também havia um cemitério e uma igreja, construídos 

pelos próprios membros. A comunidade chegou a ter mais de mil habitantes. Com a grande seca de 1932, esse 

número aumentou (...). Em 1937, sem a proteção de Padre Cícero, que falecera em 1934, a fazenda foi invadida, 

destruída, e os sertanejos divididos, ressurgindo novamente pela mata em uma nova comunidade, a qual em 11 

de maio foi invadida novamente (...) quando aconteceu um grande massacre, com o número oficial de 400 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Messianismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crato_%28Cear%C3%A1%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paraibano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pil%C3%B5es_de_Dentro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Louren%C3%A7o_Gomes_da_Silva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Beato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igualdade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1926
http://pt.wikipedia.org/wiki/Padre_C%C3%ADcero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Padre_C%C3%ADcero
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http://pt.wikipedia.org/wiki/1932
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Caldeirão é um exemplo e constitui, ainda hoje, um símbolo da resistência 

do trabalhador rural à violência permanente de uma sociedade baseada na 

extrema concentração da propriedade fundiária e na desigual distribuição das 

riquezas. Outra experiência significativa é a fazenda Japuara, localizada em 

Canindé, município brasileiro com o maior número de áreas reformadas no 

Ceará. Japuara foi o primeiro imóvel a ser desapropriado no estado, sete 

anos após a promulgação do Estatuto da Terra, durante a fase mais 

repressiva da Ditadura Militar. No conflito, morrem cinco pessoas 

(MARTINS, 2003, p.211). 

 

  
Porém, foi apenas a partir de 1988, conforme já apresentamos no capítulo 

anterior, que trabalhadores cearenses se somaram à luta do MST e iniciaram esforços na 

construção do Movimento no estado através, inicialmente, da formação de uma comissão 

provisória. “Em quatro meses de trabalho de base e reuniões, conseguiram reunir cerca de 450 

famílias”
 129

.  

No entanto, foi a partir da primeira ocupação de terra no Ceará, em maio de 1989, 

que a organização começou a se constituir concretamente. Trata-se da ocupação da Fazenda 

Reunidas São Joaquim
130

, no município de Madalena, sertão do estado, atualmente 

identificada enquanto Assentamento 25 de Maio, que possui 17 comunidades e é considerada 

a maior ocupação do MST no estado.  

  É importante ressaltar que, nos anos 80, a Frente Sindical dos Trabalhadores 

Rurais e Urbanos do Ceará é fundada, contribuindo posteriormente, para a construção da 

Central Única dos Trabalhadores - CUT. O sindicalismo rural (mesmo com dissonâncias 

internas e problemas relevantes de cooptação de lideranças e assistencialismo), representava a 

maior e principal força política no campo até então. Talvez, por conta disso, as alianças 

políticas com os sindicatos rurais, especialmente nas lutas iniciais, tiveram considerável 

importância na história do MST no Ceará, como confirma a passagem abaixo.  

 

O MST surgiu, no Ceará, em um contexto de intensas lutas e conflitos 

ocorridos no interior das fazendas, pois, das várias experiências de 

enfrentamento com o dono da terra, surgiu a necessidade de construir uma 

forma de organização social que pudesse articular os vários moradores que 

estavam em luta (...). O Movimento surgiu no Ceará com apoio dos 

dirigentes do Sindicato de Quixeramobim e, depois, foi apoiado pelos 

dirigentes dos Sindicatos de Quixadá e de Canindé. Por isso, as primeiras 

                                                                                                                                                                                     
mortos. Foi a primeira ação de extermínio do Exército Brasileiro e Polícia Militar do Estado do Ceará”. 

Disponível em www.wikipedia.org, acesso em 25.03.2011. 
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 Ver em Revista Sem Terra, ano XI, n 48, jan-fev, 2009. 
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 “Trata-se de uma área que abrange 22.992.00 hectares, “terras que se tornaram improdutivas, após a grilagem 

do General Wica, que invadia e tomava terras na região. Nela residiam 100 famílias na condição de moradores. 

Tinha como proprietário Euclides Wicar Parente de Paula Pessoa, conhecido como General Wica, pelos 

moradores” (DINIZ, 2008, p.161). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Militar_do_Estado_do_Cear%C3%A1
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reuniões foram feitas nesses municípios. Numa destas reuniões, membros do 

MST nacional, sindicatos dos trabalhadores rurais e CPT decidiram fazer a 

primeira ocupação de um latifúndio (...). Para isso, formaram uma comissão 

que reunia assentados e sem-terra que lutavam para conquistar a terra e 

membros do Sindicato dos Trabalhadores Rurais que (...) assumiam a tarefa 

de mapear a comunidade, onde era feito o trabalho de base, para saber onde 

havia terra improdutiva (DINIZ, 2008, p.159). 

 

Contudo, essa realidade, segundo o dirigente da Brigada “Francisco Barros II”, é, 

hoje, bem diferenciada, dependendo muito de cada região do estado. Para ele, a região onde 

mais são desenvolvidas ações em conjunto com sindicatos é a Centro-Sul e a do Sertão 

Central. Já no litoral, há uma grande dificuldade: “no litoral a gente tem mais dificuldades 

(...). Aqui em Itarema, mais ou menos, a gente consegue conversar (...). Mas em muitos 

municípios nem sentar a gente consegue com esses sindicatos, né”, afirma o dirigente. 

Diniz (2008) ressalta algumas particularidades na conquista e nas relações 

estabelecidas nos processos de luta pela terra no estado que incidem diretamente sob a 

constituição das áreas desapropriadas. Isso tendo em vista que no Ceará a “conquista da 

maioria dos assentamentos passou principalmente pela resistência de moradores contra a sua 

expulsão das terras e pela sua ocupação massiva” (p.178).  

Desse modo, há dois processos diferenciados que caracterizam a conquista da 

terra no estado. O primeiro tem como principal sujeito envolvido o antigo parceiro morador 

cuja luta pela terra é motivada pela reivindicação em torno da “renda justa” (diminuição da 

renda cobrada pelo patrão) ou pela resistência em sair da terra a mando do proprietário. Desta 

forma, “o acesso à terra para esses antigos moradores (...) se deu como uma forma de 

resistência a um processo de extrema exploração a que estavam submetidos no interior dos 

latifúndios, ou seja, suas mobilizações ocorreram inicialmente, de forma isolada, e sem a 

mediação de um movimentos social” (DINIZ, 2008, p.18), mas que, com o acirramento do 

conflito, o sindicato, igreja e/ou o movimento social exerceram um importante papel. 

Ressaltamos que esse é o processo mais semelhante com a história da Lagoa do Mineiro. 

Já o segundo processo, bem diferente do primeiro, é caracterizado por ser fruto de 

uma organização política, no caso do MST, passando por diversas etapas no processo de 

organização e luta, reagindo, enquanto sujeitos políticos de um movimento social e/ou 

sindical, ao processo de expropriação historicamente instituído. Neste caso, “o espaço de luta 

e resistência é o próprio acampamento e é construído quando o movimento torna pública a 

situação, ao ocupar um latifúndio” (Idem). Os “assentamentos” passam a ser instituídos por 

intermédio de uma proposta política de organização com a perspectiva de garantir o “controle 
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do território, defesa da biodiversidade e recursos naturais, e contribuir para a organicidade das 

famílias” (MST, 2009, p.20). 

 

Dados de 2001 (Incra e Idace) indicavam a existência no Ceará de 319 

assentamentos, ocupando uma área de 697.736 ha, com um total de 20.683 

famílias assentadas. Famílias que, em sua maioria, já residiam na terra 

desapropriada ou nela tinham nascido. As procedentes de outras regiões ou 

municípios, via de regra, realizaram ocupações massivas de terra, como 

estratégia de luta para pressionar o governo a implementar a reforma agrária 

(MARTINS, 2003, p.212)  

 

Confirmando o que é demonstrado por Martins (2003), a nossa pesquisa de campo 

realizada no Assentamento Lagoa do Mineiro comprova que a maioria dos trabalhadores que 

vivem atualmente na terra desapropriada já eram moradores (ou familiares de moradores) da 

antiga fazenda ou de comunidades vizinhas às terras onde, hoje, é “assentamento”. Outros 

vieram de municípios próximos e alguns, excepcionalmente, de outras regiões ou estados
131

.    

Diante dessa realidade, mais precisamente a partir da década de 1990, o MST vem 

discutindo e implementando um conjunto de mecanismos e princípios organizativos junto aos 

trabalhadores que moram nessas áreas ou mesmo em “acampamentos” no estado. A partir daí 

é que “se intensifica a organização dos núcleos de base, também chamados de grupos ou 

núcleos de família e isto se deu de forma mais efetiva a partir de 1994” (MELO, 2007, p.62). 

Na verdade, a proposta organizativa trabalhada pelo MST desde então é 

denominada de “nucleação” que consiste em criar “núcleos de base”, formado por 

aproximadamente 10 famílias de acordo com a proximidade ou outros fatores que as mesmas 

considerem importantes, tanto nos “acampamentos” como nos “assentamentos”.  

 

Cada núcleo deve possuir um coordenador e uma coordenadora que irão 

compor a coordenação da Brigada, como foi falado anteriormente. Os 

principais objetivos da nucleação de assentamentos e acampamentos são: - 

Dar maior organicidade ao Movimento e ao assentamento/acampamento; - 

Fortalecer a democracia interna; - Criar espaços de formação; - Criar espaços 

de cooperação; - Fortalecer a participação de toda a família nos processos de 

discussão (...). Dessa forma, as discussões do assentamento não são 

realizadas durante a assembléia geral com a presença de todas as famílias do 

acampamento ou assentamento nucleado, mas, é a coordenação geral do 

assentamento que previamente propõe os pontos de pauta. Essa coordenação 

é constituída pela direção da associação de moradores, pelos coordenadores 

e coordenadoras dos núcleos, bem como, com os coordenadores dos setores 

que o assentamento possuir (setor de educação, gênero, saúde, etc). Os/as 
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 Segundo as entrevistas realizadas durante pesquisa de campo no Assentamento Lagoa do Mineiro, em 2010, 

dos 15 trabalhadores, 09 são naturais do município de Itarema/CE, 03 de Amontada/CE, 01 de Itapipoca/CE, 01 

de Iracema/CE e 01 do estado do Pará. 
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coordenadores/as dos núcleos, por sua vez, retornam aos núcleos com os 

pontos de pauta para serem discutidos junto às 10 famílias. Na ocasião da 

assembléia geral cada núcleo expõe sua decisão em relação aos assuntos 

discutidos, tendo levado em consideração a posição da maioria das famílias. 

Dessa forma, a decisão da maioria dos núcleos é que define se é aprovado ou 

não as propostas previamente discutidas (MELO, 2007, p.62-63). 

 

No entanto, essa proposta tem apresentado algumas dificuldades e, muitas vezes, 

não têm conseguido avançar. Isto, conforme apresentam os depoimentos dos entrevistados, 

em decorrência tanto de fatores internos como externos, que são indissociáveis.  

Uma conjuntura que aponta para a recomposição do capital desde a esfera 

mundial à local, avança desfavoravelmente sob à organização dos trabalhadores, 

fragmentando-a e fragilizando o projeto político da classe. O dirigente da Brigada “Francisco 

Barros II” nos retrata algumas dessas dificuldades: 

 

Eu penso que o principal desafio do Movimento aqui é a organização das 

famílias em todos os aspectos, né, não só nos aspectos da produção, mas 

garantir uma organização que a gente consiga, digamos, democratizar mais o 

acesso a participação das famílias e também, dentro desse processo, temos 

que trabalhar mais a conscientização em todos os sujeitos, né, porque o que 

nós temos de problemas sociais aqui e econômicos dentro do Assentamento 

é fora do comum, pelo fato de ser muito grande e tudo, né. Nós temos 

famílias que têm uma renda que ultrapassa os dois salários mínimos. Ao 

mesmo tempo nós temos famílias que só sobrevivem pelos programas do 

governo, então existe uma diferença muito grande do ponto de vista 

econômico e social, político também, né, e que é um desafio muito grande 

pro Movimento de organizar as famílias (...). Hoje a organização da 

juventude é um outro problema, a gente precisa saber como se trabalha a 

influência do tráfico de drogas, vários tipos de drogas já estão entrando 

dentro da comunidade e que tem afetado principalmente a juventude, né, 

assentada e que esse eu penso que é um grande no que não só aqui na Lagoa 

do Mineiro, mas no estado do Ceará como um todo, né, a gente sabe que a 

violência tem aumentado no interior do estado e que é um desafio ver como 

é que nós vamos nos relacionar com esses problemas que estamos 

enfrentando nos últimos tempos. Eu penso que a solução tá na organização 

das famílias. Começar a organizar; começar a garantir que elas participem do 

processo de conscientização; criar políticas públicas que garanta, é, que a 

gente possa avançar nesse processo, né, e que, claro, que só a nossa ação de 

conscientização não vai avançar muito, tem que ir junto, né, a luta política e, 

no sentido de melhorar esses problemas que o Assentamento tem enfrentado 

nos últimos anos. 

Como bem indica o depoimento, a história do MST no estado tem caminhado 

entre muitas dificuldades. Dentre estas, aquelas que perpassam a relação direção/base, o que 

aponta a necessidade que o Movimento tem tido para avançar em sua estratégia nos 

“assentamentos”. Observamos também que durante esses anos de existência a “família” vem 

assumindo certa centralidade na organização coletiva dos trabalhadores. Esses aspectos vêm 



135 

 

implicando diretamente nos rumos da cooperação agrícola nas terras desapropriadas, mas 

sobre isso iremos melhor trabalhar mais adiante.  

Novamente reforçamos que o avanço de forças políticas que apontem para uma 

nova hegemonia caminha junto às condições de existência, objetivas e subjetivas, que possam 

viabilizar tal avanço. No Ceará, particularmente, a ascensão de um período caracterizado pela 

“Era Tasso” (1987/1994), que influenciará a configuração da política cearense até os nossos 

dias, nos anuncia condições adversas para tal processo. 

Com a proposta de eliminar da sociedade cearense o estigma das práticas 

coronelistas, no final dos anos 1970 e início da década de 1980, ascende o discurso de 

modernização do Estado protagonizado por um grupo de empresários, vinculados a AJE 

(Associação dos Jovens Empresários) e ao CIC (Centro Industrial do Ceará). Trata-se de uma 

elite empresarial que vai ganhando legitimidade popular, passando a disseminar uma 

racionalidade neoliberal, aparentemente neutra e representante de interesses comuns, mas que, 

no entanto, é provida de interesses das classes dominantes que buscam intensificar a lógica de 

acumulação do capital, redefinindo práticas clientelistas e paternalistas.  

Esse processo faz com que, em 1987, por intermédio das eleições para governo 

estadual, esse grupo chegue ao poder político-administrativo do Ceará, através da figura de 

Tasso Jereissati, dando origem ao que passou a se denominar “governo das mudanças”. 

Foram, assim, quatro gestões administrativas consecutivas: as três representadas por Tasso 

Jereissati (1987/1990, 1995/1998 e 1999/2002) e outra por Ciro Gomes (1991/1994). 

Estamos, portanto, diante de uma vanguarda do neoliberalismo no país (TEIXEIRA, 1995) 

que conduziu uma política de desestruturação dos órgãos públicos responsáveis pelas políticas 

estruturantes.  

Segundo Teixeira (1995), o grupo do CIC, liderado por Tasso, apresenta como 

principais medidas “mudancistas” para o crescimento econômico o enxugamento da máquina 

estatal e mudanças na estrutura produtiva econômica através da criação de várias empresas 

para o possível aumento de postos de trabalho. Mas o que, na verdade, houve foi um aumento 

considerável da taxa de desemprego (10% da força de trabalho) além da elevação da 

concentração de renda nas mãos dos mais ricos. Enquanto no país 38,8% da renda era 

apropriada por 5% da população em 1970, no Ceará, este percentual atingiu 39,5%. Todavia, 

em 1988, esses 5% da população já se apropriavam de quase metade da renda do estado 

(46,3%), contra 41,8% para o Brasil como um todo. Com isso, pode-se afirmar que a 

concentração de renda teria se intensificado no estado, entre o início e o fim da década de 80. 
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Junto a esse processo, persiste a concentração fundiária no estado. “Em 1995, dos 

340 mil estabelecimentos rurais, 72,3% eram menores de 10 ha, ocupando apenas 7% da área; 

enquanto, os maiores de 1.000 ha representavam 0,2% e detinham 19,3% das terras” 

(MARTINS, 2003, p.213). Isto mediante o avanço de lutas e conflitos no âmbito da reforma 

agrária que se somaram, entre 1986 a 2001, a aproximadamente “445 conflitos envolvendo 

119 mil pessoas” (Idem).  

Martins (2003) ressalta que foi a partir de 1995 que houve uma efetiva adesão por 

parte do governo do Ceará à proposta de “reforma agrária de mercado” regida pelo Banco 

Mundial revestida pelo signo da “reforma agrária solidária”.  

 

O acordo (...) visava incentivar os agricultores a negociarem a terra com os 

proprietários. Associações e sindicatos foram envolvidos para garantir o 

pagamento do débito contraído por seus membros. A experiência no Ceará 

foi ampliada e, nos anos seguintes, o governo federal criou diversos 

programas (Cédula da Terra, banco da Terra, Pronaf, Crédito Fundiários e de 

Combate à Pobreza), prosseguindo em seu propósito, e das instituições 

internacionais, de privatizar a reforma agrária. Este modelo de reforma 

agrária revela-se coerente com outras ações do atual governo neoliberal 

(p.212). 

 

Essa situação demonstra que a aliança entre o empresariado, as oligarquias e os 

proprietários de terra, sob a égide do Estado, é histórica e necessária, representando a 

verdadeira fusão que conforma o perfil da burguesia cearense. 

No entanto, nos últimos anos a correlação de forças políticas aponta para uma 

redefinição nas alianças de classe que vem se configurando na perspectiva de constituição de 

um governo de composição de classes. Esse processo, segundo Nobre (2010) é atrelado às 

condições contemporâneas em que  

 

a política também está limitada pelas novas necessidades do capital de 

ampliar sua circulação e potencializar os termos de sua valorização no 

contexto da globalização, requerendo maior flexibilidade dos seus diversos 

processos (Harvey, 1996: 140). Por sua vez, torna-se imperativo para o 

capital (...) um maior controle político sobre a força de trabalho e a 

imposição de um novo consenso ideológico em toda a sociedade (...). Na 

medida em que o capital se impõe com novas condições de domínio sobre o 

trabalho, e se apóia na adesão das elites locais ao neoliberalismo, não se 

pode dispensar a construção do consenso interno a esse projeto. Assim, é 

preciso observar as bases em que tal consenso se realiza e ainda, a dinâmica 

que organiza interesses que limitam a participação da sociedade e redefinem 
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o próprio espaço da política, bem como confere perdas econômicas e sociais 

aos trabalhadores
132

. 

 
 

Nessa ótica, sob o emblemático “pacto de governabilidade”, o atual governador, 

Cid Ferreira Gomes, antigo consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

hoje, vinculado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), propõe a adesão dos mais diversos 

partidos em torno da “nova política”
 133

.  

Vale destacar que a família “Ferreira Gomes” tem sido protagonista da política na 

história mais recente do Ceará, compondo na década de 1990 alianças junto a setores mais 

conservadores representados por Tasso Jereissati, líder do PSDB no estado. E atualmente faz 

parte da coligação junto com o PT, representado, na esfera local, pela atual prefeita de 

Fortaleza, Luizianne Lins. Percebemos, portanto, que o conjunto de rearranjos recentes das 

forças políticas no estado mais caminha para uma recomposição da hegemonia do capital, não 

apontando efetivamente para um acirramento entre projetos antagônicos. 

No entanto, levando em considerações as contradições geradas no seio desse 

processo, a política de crescimento econômico e de geração de emprego e renda, conforme 

nos apresenta o governador do estado
134

, por um lado, aponta também para uma recomposição 

dos trabalhadores enquanto classe e de seu projeto político.  

Entretanto, por outro lado, as atuais circunstâncias vêm determinando a perda da 

força política dos trabalhadores e das suas organizações de classe. Um exemplo é a situação 

encontrada, hoje, do sindicalismo rural que, nas palavras de um ex-sindicalista, apresenta 

sérias dificuldades, o que tem causado verdadeiro descrédito à organização. 
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 NOBRE, Maria Cristina de Queiroz. A força dos clãs políticos familiares do Ceará: estudo a partir da “Era 

Tasso”. Anais do XIII Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. Brasília, 2010. 
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 Vejamos o que diz Cid Gomes sobre o “pacto da governabilidade”: “é impossível você governar o país com 

um partido só, uma linha só. Não dá para ter ilusão, o Brasil é muito diverso e a política brasileira é fracionada 

demais, com grande quantidade de partidos, então tem que administrar a partir de alianças (...) tudo indica que 

haverá um processo de mudança de liderança no PSDB, e o Aécio tem um perfil de uma pessoa mais aberta ao 

diálogo, o que eu propus foi isso, um pacto de governabilidade (...). Essa coisa de se movimentar para derrotar 

alguém sinceramente não é o que me entusiasma (...). E como essa coisa é uma coisa de aliança, não há nenhuma 

hegemonia, a gente teve de se render a isso. Não tive nenhuma motivação de derrotar o Tasso. Tasso é o maior 

homem público do Estado do Ceará vivo. É o único que foi três vezes governador, vivo e morto, foi senador da 

República, presidente de um partido nacional, então isso é matemática. Não está aqui nenhum juízo de valor”. 
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Quando assumimos, o sindicato não tinha nada. E conquistamos muitas 

coisas. O sindicato, hoje, é fraco de novo. Não há mais período de luta por 

terra e nem por outra luta. Se os sindicatos cansaram, eu também cansei. 

Fiquei no sindicato até 1989. Até ganhei a eleição para presidente, naquela 

época, mas renunciei e fui para outros trabalhos. Sindicato, não queria 

mais
135

. 

 

É fundamental, portanto, entender a centralidade do poder econômico nas 

decisões políticas e, com isso, “a existência secular de práticas patrimonialistas e clientelistas 

na política brasileira”, sendo contínua no fortalecimento do poder de grupos políticos locais, 

“em especial em regiões e município pobres, onde o Estado é o grande gerador da renda 

municipal, quer dizer, onde há uma grande dependência da população local aos recursos 

públicos que são administrados e manipulados por esses grupos” 
136

. 

Desta forma, analisar como esse processo vem sendo particularizado na realidade 

local dos “assentamentos rurais”, em especial no Lagoa do Mineiro, interferindo nas relações 

político-organizativas internas é também essencial para a investigação das causas que levaram 

a atual situação de “crise” das experiências de cooperação agrícola, o que também não pode 

ser desvinculada das condições estruturais postas pela atual dinâmica capitalista. 

 

 

2.4.1. Lagoa do Mineiro: um território em disputa  

 

Mediante a análise dos dados, verificamos a presença de um conjunto de diversas 

forças sociais que incidem sob a organização política dos trabalhadores rurais nas terras da 

Lagoa do Mineiro. Tais forças, que extrapolam ao controle desses produtores, vêm 

caracterizando essas terras como verdadeiro território em disputa de hegemonia. Essa 

afirmação é também respaldada pela dirigente do Setor de Produção do MST do Ceará 

quando diz que 

 

os assentamentos são territórios conquistados pelo MST na luta, né, fruto da 

luta social. Eles estruturam ali dentro um novo território, mas, inclusive nós 

temos debatido muito isso ultimamente, mas é um território que não é 

hegemônico. É um território em disputa, de certa forma. Ele facilita a melhor 

ação da ONG: as famílias tão mais perto, é mais fácil de trabalhar. Ele 
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estimula também a disputa pra garantir a assistência técnica por outras 

entidades, que também tá mais fácil de trabalhar que as comunidades 

individual. Então é um conjunto de coisas. Tá mais fácil arranjar votos lá 

porque as famílias tão mais perto. Aí tenta comprar um líder. E como nós 

temos no estado do Ceará, mais forte do que outros, a questão da 

dependência... Nosso povo é muito dependente da religião; muito 

dependente da natureza; muito dependente do poder político; muito 

dependente que os outros mandem. A gente foi acostumado a vida inteira 

que os outros dissesse o que a gente faça. Então, hoje, os assentamentos 

esperam que o presidente da cooperativa e da associação diga o que façam. 

Então isso é uma questão de dependência que vem de muito antes. Com isso 

tudo, há um problema das influências externas que chegam lá pra dá ali essa 

ação. Então quem chega lá com uma orientação mais forte e que possa dar 

algum retorno, inclusive econômico, é mais fácil isso. E do outro lado nós 

temos uma deficiência na nossa militância de entender, de fato, do processo 

de produção. Nossa militância vem da educação... E como o Movimento, na 

mediada em que dividiu em setores pra melhorar a divisão de tarefas, houve 

um problema que a militância ficou muito na sua caixinha: quem entende de 

educação, não entende de produção; quem entende de produção, não entende 

de educação. Então a gente tem tido essa dificuldade que devemos quebrar 

isso e fazer com que a gente consiga ter mais domínio do conjunto do 

planejamento do conjunto da organização. E ficou bem mais complexo 

também, Então, essa relação realmente com a base do Movimento e a 

militância, por exemplo, se a gente pega as categorias aí da totalidade e da 

mediação... Qual era o papel da militância do Movimento nesse espaço aí da 

luta política e a luta econômica pra o desenvolvimento, digamos, dos 

assentamentos, talvez nós tivéssemos um papel importante disso, mas o 

Estado, hoje, não consegue desenvolver o apoio suficiente para os 

assentamentos. Então como é que fica o papel da militância do ponto de 

vista de ter apoio, aumentar o processo da produção, quando não se tem o 

crédito? Nós negociamos em abril os projetos produtivos de convivência 

com a seca e já estamos chegando em Novembro e nenhum projeto, ainda, 

foi implementado. Por quê? Por conta de toda a burocracia e todas as coisas 

que vai enrolando. Então, como é que fica a nossa relação como militante? 

Então, nós tivemos que ter uma militância mais preparada. Militância com 

mais presença de trabalho, de convivência, nos assentamentos, que fica meio 

distanciado e aumenta esse lance da disputa dentro dos assentamentos. E aí 

nós precisamos ampliar a capacitação de nossa militância, inclusive com 

consciência político-ideológica, assim também como dos assentados. Você 

pode tá muito da sua casa pra roça e pouco pra luta. Como é que você vai 

adquirir consciência se você não vai pro confronto, se você não vai pra essas 

experiências, aí, de enfrentamento? 

 

Como bem aponta o depoimento acima, existem fatores que (des)favorecem o 

desenvolvimento de experiências voltadas para o fortalecimento da autonomia, controle e 

organização dos trabalhadores tanto no campo produtivo como político. Dentre esses, os 

aspectos historicamente constitutivos das relações sociais no estado, como a submissão e 

benevolência, além da forte presença do Estado nas políticas desenvolvidas nas comunidades 

que, como já bem sinalizamos, são atravessadas por práticas patrimonialistas e clientelistas, 

reforçando relações hegemônicas de hierarquia e dependência.  
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O índice ainda elevado de analfabetismo que, segundo o Plano de 

Desenvolvimento Sustentável (2000), chega a 11,12% da população da comunidade, pode nos 

indicar um elemento constitutivo de tal processo de dependência. Isso apesar das famílias 

terem acesso a quatro escolas de ensino fundamental, duas de ensino básico e uma, em 

construção, de ensino médio dentro das sete localidades. A pesquisa direta realizada junto aos 

trabalhadores traça um perfil dos entrevistados que afirma os limites ainda existentes no 

acesso a educação. Isso, no entanto, não pode encobrir a grande diferença existente em 

relação à situação encontrada antes da desapropriação da terra tendo tido considerável 

melhoria. Entre os 15 entrevistados, 01 considera-se analfabeto; 04 alfabetizados; 02 

escolarizados até a 2ª série; 02 escolarizados até a 4ª série; 01 escolarizado até a 8ª série; 02 

com supletivo; 02 com nível superior; 01 com pós-graduação. 

 Na verdade, como já destacamos, a herança da dependência é arraigada nas 

políticas públicas, particularmente voltadas para o campo, principalmente a partir da década 

de 1970 que reforça as linhas de crédito rural subsidiado no Nordeste, conseqüente da 

implantação de um conjunto de programas especiais de desenvolvimento regional
137

. “A 

criação desses programas expressa as preocupações e as opções do Estado, no que diz respeito 

à transformação no campo, aumento da produtividade e à adaptação da agropecuária às 

exigências do avanço do capitalismo” (DINIZ, 2008, p.67). Assim deu-se até os nossos dias o 

aprofundamento de uma verdadeira “contra-reforma agrária” impulsionada pela classe 

dominante por intermédio do Estado.  

A assistência técnica, por exemplo, tendo o Programa de Assessoria Técnica, 

Social e Ambiental (ATES) como “cargo-chefe”, além de descontínua é atravessada por 

parcerias “público-privado” 
138

. As ações são realizadas mediante licitações, repassando a 

responsabilidade de execução das atividades às “instituições de assistência técnica”.  

Sobre isso, chamamos atenção para a relevância que o Instituto Agropolos tem 

tido nos últimos anos nesses processos. Este configura-se como uma “Organização Social”, 

ou seja, “uma sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em  2002,” que “promove ações de 

apoio ao desenvolvimento rural sustentável”
139

. Desta forma, busca prioritariamente trabalhar 

junto à agricultura familiar, mas, no entanto, tem desenvolvido ações conjuntas a instituições 
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que, hoje, são representantes do agronegócio no estado como o Instituto Frutal
140

, tendo no 

cargo da presidência o vice-presidente da Federação das Associações do Comércio, Indústria, 

Serviços e Agropecuária do Ceará (FACIC), Euvaldo Bringel Olinda. Este também foi diretor 

da Associação dos Produtores e Exportadores de Frutas do Nordeste (PROFRUTAS), do 

Instituto Brasileiro de Fruticultura (IBRAF) e da Federação da Agricultura e Pecuária do 

Estado do Ceará (FAEC). Como o próprio presidente do Instituto Agropolos, Marcelo 

Pinheiro, nos diz: “estamos todos - Instituto Agropolos, ADECE e Instituto Frutal - somando 

esforços para atrair novos investimentos” 
141

. 

Essa configuração no âmbito da assistência técnica nos diz muito acerca da 

política atualmente desenvolvida no estado e no país que tem como característica latente a 

composição de classes com a incrível investida no discurso do consenso e da conciliação de 

interesses divergentes e antagônicos. Neste caso, representados, de um lado, pelos 

trabalhadores da agricultura e, de outro, pelo empresariado do agronegócio. Tudo isso, claro, 

sobressaindo os intereses de uma única classe e, por conseguinte, da consolidação de sua 

hegemonia.  

Para ilustrar esse processo, em ocasião de uma das visitas de campo realizadas na 

Lagoa do Mineiro, ocorria um Curso sobre Mandiocultura, ministrado por um técnico, 

Consultor do SEBRAE, que vem trabalhando diretamente com as associações comunitárias 

em 18 municípios do estado. O técnico expõe a seguir sua concepção de produção.  

 

Com essa modernização, nós vamos ter que processar um produto de melhor 

qualidade de acordo com o que o mercado tá querendo. O mercado não quer 

mais farinha que tenha areia dentro (...). Então, com isso, nós achamos que 

podemos reverter o quadro de vida do produtor rural, aumentando sua 

produtividade e dando oportunidade de uso para a cultura que não seja só 

farinha e goma (...). Tasso Jereissati acabou com a PAF, com o CEDAP e 

quase acaba com a EMATERCE (...). Então, nós estamos tentando retomar 

(...). Esse assentamento, eu conheço de muitos anos. Aqui foi jogado milhões 

e milhões de dinheiro aqui dentro (...) nesse tempo eu trabalhava na Emater 

(...) E não andou como devia andar. Então, você vê que a estrutura 

organizacional é muito fraca, né (...). Pra você ter uma idéia, eu fui consultar 

recentemente uma empresa de grupos daqui e de fora que queriam montar 

uma indústria pesada de beneficiamento de macaxeira pra exportação via 

Porto de Pecém para a Europa. Teve que sair daqui porque aqui ninguém 

tinha plantio de macaxeira. Pra você ter uma idéia de como a gente perde 

oportunidade, né (...). Então, talvez vai ter que ir pra Bahia (...) Se tivesse 

                                                           
140

 “O Instituto FRUTAL é uma organização social, que tem como objetivo apoiar produtores e instituições 

públicas e privadas, visando desenvolvimento científico e comercial da fruticultura, floricultura e agroindústria. 

Apresenta forma e natureza jurídica de direito privado sem fins lucrativos, rege-se por estatuto e pela legislação 

pertinente, com atuação em todo território nacional, o exercício social coincide com o ano civil e o prazo de 

duração é indeterminado”. Ver em www.frutal.org.br. Acesso em 06.02.2011. 
141

 Ver em www.institutoagropolos.org.br, acesso em 06.02.2011. 

http://www.frutal.org.br/
http://www.institutoagropolos.org.br/


142 

 

mais organizado, nós tínhamos o potencial de montar aqui dentro desse 

assentamento até uma Fecularia (...)  Você sabe que hoje tapioca, goma, 

estão em todos os grande hotéis, principalmente em Fortaleza (...) E essa 

goma é toda de fora (...) Então, eu vejo com muito potencial, mas essa falta 

de organização (...). O produtor nosso, aqui, tem uma mania na cabeça dele 

de achar que no inverno não se faz farinha (...). Então tem que mudar a 

cabeça deles, nós tamo tentando, mas isso não é fácil (...) Tamo tentando 

botar marca no produto, código de barras, regularizar. Mas aí chega a esse 

ponto... Por que é que não funcionou? Cadê a produção? Tá tudo parado! (...) 

O técnico daqui tem que ter essa visão que a gente tem...de pressionar, de 

mostrar que o caminho não é esse (...). Uma indústria como essa aqui de caju 

tem que trabalhar coletivamente, porque tem que ter uma diretoria e o 

recebimento é coletivo (...). Eles são muito acostumados a ter o pé com a 

Ematerce, nos assentamentos, um dia eles vão ter que caminhar sozinho (...). 

Nós, que temos uma visão lá em cima, nós somos, às vezes, muito falhos 

nessa parte de comercialização. Imagine eles que não têm essa visão que a 

gente tem (...). Então, tendo organização da produção, tem condições de 

competir no mercado tranquilamente. Não tem concorrente pra eles (...) O 

grande comprador seria o próprio Estado e a preço altamente justo. Tem a 

CONAB aí pra comprar praticamente tudo o que eles produzem dentro do 

Programa do PAA (...) (Entrevistado 18). 

 

A lógica, como se vê, é desenvolver a produção e dar respostas, antes de tudo, ao 

mercado e não aos trabalhadores que ali moram. O controle é, portanto, do mercado e não dos 

produtores. Sobre isso, observamos que as relações de produção no local, embora se 

estabeleçam a partir de critérios e aspectos, em alguma proporção, não capitalistas, como a 

propriedade coletiva, o que prevalece é a lógica em que os trabalhadores, desde o início, estão 

inseridos: a do mercado capitalista. Eis o impasse que não poderá ser “resolvido” fora da luta 

de classes. 

Também chamamos a atenção para a forte presença na política local dos “clãs 

familiares” (NOBRE, 2010), não indistintamente ao que ocorre no estado e no país. O 

revezamento no governo municipal, por exemplo, desde quando Itarema foi instituída como 

município, em 1985, tem sido protagonizado por duas principais famílias: Rios e Monteiro
142

. 

Nessa lógica, observamos que a última eleição municipal teve como principais 

candidatos o atual prefeito, Marcos Robério Ribeiro Monteiro, do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), e Benedito Monteiro dos Santos Filho, do Partido 

Trabalhista Cristão (PTC). Vale destacar a relação íntima entre essas famílias e o poder 

econômico da região. A família Monteiro, por exemplo, é dona de uma das maiores empresas 
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voltada para exportação e comercialização interna de produtos da pesca no estado, Monteiro 

Pescados
143

, e dona de uma quantidade expressiva de terras da região, inclusive de produção 

em larga escala de coco, conforme prescreve a declaração de bens apresentada à Justiça 

Eleitoral em 2008 pelos candidatos a prefeito.  

À frente do governo local, a família tem desenvolvido uma política de alianças, 

em consonância com o governo estadual, muito embora com algumas particularidades, o que 

tem garantido também a permanência de oligarquias estaduais, sendo, de forma mais 

emblemática, representada pelo apoio declarado do atual prefeito a reeleição do senador Tasso 

Jereissati (PSDB), mesmo diante da coligação junto ao PT e demais partidos
 144 

. Tais forças 

incidem sobremaneira na vida dos trabalhadores, em especial, no âmbito da organização 

política, fragilizando-a, gerando enormes conflitos internos e reconfigurando as relações 

intermediadas pelo favor e pela dependência, como podemos observar nos depoimentos 

abaixo:  

 
Sobre a prefeitura, a gente vê uma relação também, mais ou menos, 

razoável, né. Embora eu desconcorde de muitas coisas. Eu acho que, se tem 

uma relação, você não pode ser subordinado. E, muitas vezes, as pessoas que 

têm emprego, eles não entendem que eles fizeram concurso público e eles 

tão lá empregados porque eles se prepararam pra chegar ali, né. E muitas 

vezes esse pessoal, só por causa do emprego, tornam-se subordinados as 

decisões do prefeito e contra a decisão do assentamento, né (Entrevistado 

01/Representante do Colegiado Gestor). 

 

Nós não somos pessoas vinculadas a prefeito (...). Porque o prefeito faz o 

trabalho dele e não faz parte da sociedade que nós faz. Porque nós somos 

pessoas que não acreditamos em coisinha, picuinhas (...) quando nós fomos 

eleitos pro comando da cooperativa, nós dissemos pra ele: „daqui pra frente 

você não vai ouvir nenhum presidente. Você não vai ouvir o tesoureiro. 

Você não vai ouvir cinco pessoas da diretora. Você vai ouvir um grupo de 

treze pessoas. Tem dúvida? Chama que nós senta e conversa (...). Então o 

prefeito não gosta dessa relação (...). Aqui dentro tem pessoa que ele vai na 

casa e fala. Eu não fazia empenho que o prefeito tivesse dentro da 

cooperativa, não, não quero isso, não. Faça o trabalho dele lá que nós faz o 

nosso. Mas existe uma diferença do prefeito com a gente. Ele acha que a 

gente não apóia, não sei o quê. Nós não estamos mesmo aqui pra isso, não. 

Nós estamos aqui pra cuidar da nossa cooperativa. Agora, o que for preciso 

dele, que ele cuide (Entrevistado 02/Representante da COOPAGLAM). 

 

Aqui a gente vê que tem muita gente que é do lado do prefeito e se chega até 

demais, né. Eu acho que o prefeito do município é quem pode acatar alguma 

coisa. Agora, não adianta o camarada chegar e puxar o saco dele. E outros 

também é demais, aí não apóiam. E quando tem uma necessidade, porque em 

todo canto você tem que fazer o caminho pra você andar (...) (Entrevistado 

05/ Representante da localidade Cedro). 
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Eu participo junto com o prefeito, porque o que o prefeito arruma pra dentro 

do município, eu acho que seja uma vantagem pra gente, né. É muito melhor, 

por exemplo, do que eu participar pra uma pessoa que veio lá de fora 

(Entrevistado 04/ Representante da localidade Corrente). 

 

O governo local não é muito bom pro assentamento, não. Ele tem as pessoas 

que eles apóiam pra ficar espionando aqui a própria organização. Ele não 

apóia o povo, a nossa luta (Entrevistado 16/ Representante da localidade 

Barbosa)  

 

As declarações confirmam que a relação entre os trabalhadores e o governo local é 

atravessada pelo personalismo, clientelismo e cooptação, o que realmente tem gerado 

conflitos internos entre os próprios produtores. No entanto, a maioria mostrou-se adepta de 

uma postura crítica nessa relação.  

Tal discussão nos faz remeter ao que já mencionamos anteriormente: a 

centralidade do Estado na consolidação da hegemonia que, na concepção gramsciana, 

demanda por parte das classes dominantes assegurarem o poder não somente através da 

coerção, mas, também, do consentimento por intermédio de um conjunto superestrutural da 

sociedade civil, garantindo a difusão de suas idéias entre as classes subalternas.  

Nessa perspectiva, a igreja tem exercido, durante toda a história dos trabalhadores 

da Lagoa do Mineiro, papel fundamental na constituição de uma base político-ideológica 

predominante. Na verdade, a relação entre a política local e a igreja católica é, se assim 

podemos dizer, o fio condutor da constituição das classes e da consolidação da hegemonia 

vigente, tal como nos demonstra os versos abaixo: 

Líderes influenciaram 

A nossa emancipação 

E os políticos locais 

Que tomaram a decisão 

De desmembrar Itarema 

Ao bem da população (...) 

Os líderes em oito grupos  

Foram logo divididos 

Padre Aristides e Dedé Rios 

Por todos eram ouvidos 

Porque queriam deixar 

Todos bem esclarecidos (...) 

Padre Aristides, candidato a prefeito 

Partido Democrata Social 

José Stênio Rios 

Partido da Frente Liberal 

Primeiros candidatos a prefeitos 

Da eleição municipal
145

 

                                                           
145

 Cordel “20 anos de emancipação política de Itarema - Ceará (1985/2005)”, de José de Fátima Silva, editora 

Tupynanquim, Fortaleza, jun. 2005. 



145 

 

No entanto, a intensa relação entre os trabalhadores e a Igreja Católica é marcada 

por um paradoxo central. De um lado, representada por “Padre Aristides”, antigo latifundiário 

da região, a Igreja é sinônimo de opressão a qual os trabalhadores tiveram que enfrentar no 

processo de luta pela terra. 

 

Nós morava aqui nesta terra e todo mundo era morador do Padre Aristides e 

dos herdeiros dos Andrades e, aqui, tinha uma ordem: de que não podia 

possuir nada. Por um hectare de terra que a gente trabalhava, a gente pagava 

dois alqueires de renda (...). Se não pagasse você tinha que pagar até com a 

safra de pescar. Até isso eles tomavam de muito trabalhador. Foi em 1985, 

quando a gente tava num sufoco, que não tinha mais pra onde ir, foi quando 

apareceu estas firmas aí do estrangeiro e começaram a comprar terras nessa 

região. E quando foi um dia o padre Aristides chamou a gente, no Miranda, 

que era uma fazenda dele, e celebrou uma missa. Quando acabou, na hora 

dos avisos, ele avisou pra todos os moradores que estavam presentes que 

essa terra estava sendo vendida para uma firma e a firma vinha cercar todo 

este terreno. Aí tinha um velho, que era muito católico, disse assim: „E nós, 

para onde é que a gente vai?‟. E ele disse assim mesmo: „E vocês que vão 

para o inferno‟
146

. 

 

A luta dessa terra foi contra o patrão, que era o padre Aristides e a Ducôco. 

Ela queria comprar isso aqui pra transformar tudo em côco, né, queria 

despejar as famílias (Entrevistada 03/ Representante da localidade Barbosa). 

 

Por outro lado, a Igreja marca sua forte presença através das Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs) que, orientadas pela Teologia da Libertação, atuaram na região, 

principalmente na década de 1980, por intermédio da Comissão Pastoral da Terra (CPT) da 

Diocese de Itapipoca/Ce, assegurando apoio e orientação na resistência política dos 

trabalhadores da Lagoa do Mineiro. Isso junto a outras organizações que se apresentavam 

naquela conjuntura política, como os sindicatos dos trabalhadores rurais e o PT, fruto de 

determinada correlação de forças sociais insurgente no país, o que foi fundamental, segundo 

os depoimentos, para a conquista da terra, consagrando o forte traço do catolicismo nas 

comunidades.  

 

Com a ajuda da diocese de Itapipoca a gente conseguiu a libertação da terra 

pra gente trabalhar. Foi desapropriado o terreno, comecemos a trabalhar... E 

a gente tá por aqui ainda e vamo permanecer na terra (Entrevistado 04/ 

Representante da localidade Corrente). 
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Já em relação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), é também um traço 

forte na história da organização dos trabalhadores o vínculo com esta entidade. Na verdade, as 

lideranças da luta pela terra na região, em sua maioria, foram fundadoras do sindicato de 

Itarema.  

No entanto, há atualmente um descontentamento, em geral, por parte de muitos 

que não percebem a instituição mais enquanto um importante instrumento político de luta. A 

burocracia, com algumas exceções, torna-se a principal referência do sindicato para os 

produtores. 

 

Com o sindicato, a Lagoa do Mineiro foi pedra fundamental na construção 

do sindicato dos trabalhadores rurais do município de Itarema, mas a gente 

vê a parte de articulação com poucas famílias, também. Nem todo mundo 

abraça o sindicato (...). O sindicato dos trabalhadores era pra ser o sindicato 

dos trabalhadores rurais, mas a gente vê que existem muitas pessoas que não 

abraçam a causa, não (Entrevistada 03/ Representante da localidade 

Barbosa). 

 

O sindicato, eu pago o sindicato, mas eu também não vejo nada de 

organização do sindicato também, não, que é um direito que você tá pagando 

e quando precisa é negado (...). E com o sindicato, os sócios que tem, 

quando precisam, vamos supor, nasce uma criança, eles procuram o 

sindicato pra fazer aquele salário maternidade pra aquela criança. Fora disso 

é quem tá na idade de se aposentar. Porque aí o próprio sindicato tem que 

procurar um bocado de direito pra o trabalhador, mas isso ele não procura 

(Entrevistado 05 / Representante da localidade Cedro). 

 

É um sindicato que não é voltado pra os trabalhadores. Ele é mais voltado 

pra trabalhar em aposento (...). Na época era bom, que o sindicato era nosso. 

Hoje ele não considera os trabalhadores, somente algumas pessoas que se 

tornaram donos que é quem decide e pronto (...) é assalariado, né, como um 

patrão (Entrevistada 16 / Representante da localidade Barbosa). 

 

Eu acho que quem tem mais influência aqui dentro é o sindicato. O sindicato 

foi nós que fundemos aqui no município de Itarema. Eu acho que seja uma 

organização boa, né (Entrevistado 04/ Representante da localidade 

Corrente). 

 

Como vemos, os depoimentos não são unanimes, existem divergências. Porém, no 

geral, predomina um posicionamento de crítica e descontentamento às mudanças que o STR 

sofreu e as suas atuais configurações, não representando, por vezes, um instrumento de classe 

em defesa dos trabalhadores, ou seja, houve um enfraquecimento político dessa organização. 

Isso mesmo que, por outro lado, haja um reconhecimento da sua importância na história dos 

trabalhadores, particularmente, nos primeiros anos de constituição do “assentamento”. 
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Levando em consideração a correlação de forças local é possível perceber que o 

vínculo entre os trabalhadores e as demais organizações políticas (sindicatos e partidos, por 

exemplo) dá-se, muitas vezes, por intermediado da “troca de favores”, do pragmatismo e/ou 

“personalismo eleitoreiro”, o que nos condiciona a relacionar tal situação com as 

particularidades da formação social do Brasil, como já bem destacamos durante este capítulo. 

Além disso, observamos que o partido de maior influência no local é o PT que, 

hoje, possui vínculo quase que “umbilical” com os sindicatos rurais da região, o que reflete a 

trajetória do projeto político defendido por essas organizações desde a década de 1980 até a 

atualidade.   

 

Participo do PT. Sou filiado. Eu já passei por dois partidos, aliás, três, me 

botaram num que (risos)... Eu fui filiado ao PT antes, aí passou para um 

presidente que eu não concordava com a posição dele (...). Passei para o 

PSB. Aí depois do PSB, a gente tinha certa ligação com o ex-prefeito Dedé 

Rios, e aí ele propôs um partido que é hoje o PTB. Aí eu disse: „não, tudo 

bem, manda a ficha que eu...‟. Aí me filiei a esse partido (...). E agora eu tô 

no PT (...). Participo também do sindicato, sou sindicalista. Sou sócio, né. Aí 

vem o Fórum dos Assentados que eu sou o coordenador político (...). Aqui 

quem fez mais presença, na época, foi a igreja. Aí também, aos trancos e 

empurrão, foi o sindicato, né. O PT já veio depois, né. Mas o PT foi um dos 

partidos políticos que assumiu, naquela época, 1985, em defesa da terra, da 

reforma agrária... Eles assumiram isso e isso fez com que exatamente as 

coisas melhorassem, né (Entrevistado 01/ Representante do Colegiado 

Gestor).  

 

Os sindicatos a gente sabe que todos eles têm um vínculo muito forte com o 

PT, né (...). Hoje, por exemplo, o presidente do sindicato é presidente do PT 

aqui em Itarema, né. E em muitos municípios a gente vê essa mesma 

característica (...). Os partidos, o PT aqui é muito complicado, né, digamos 

que tem duas tendências fortes. Digamos que é o PT da direita e o PT da 

esquerda, né, entre aspas, porque o da esquerda não se identifica tão com a 

esquerda. No caso essa tendência é a do Sindicato, que venceu, né, a gente 

pensa que poderá a esquerda no município de Itarema tomar uma outra 

posição, né, porque ela sempre teve aliada as oligarquias municipais, né, e 

que agora tão afastadas que de certa forma isso é um espaço de parceria 

importante para o Movimento, né, aqui na região (Dirigente da Brigada 

“Francisco Barros II”). 

 

Os trechos acima, especialmente o primeiro, apresentam uma visão muito estreita 

de partido político e uma inconsistência ideológica em torno da defesa do projeto político de 

classe que tal organização defende. Isso respalda o que já indicamos: muitas vezes a relação 

entre os trabalhadores as organizações partidárias dão-se não por convicção política, mas por 

interesses pessoais com as oligarquias locais. Este elemento é constitutivo, como bem já 
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destacamos, das relações sociais historicamente construídas no país e no estado, o que implica 

diretamente sob a direção política da Lagoa do Mineiro. 

 Na relação entre STR e MST, segundo o dirigente da Brigada “Francisco Barros 

II”, como podemos ver no depoimento abaixo, há algumas divergências de táticas e 

estratégias políticas que se acirram com maior afinco em algumas regiões, como, por 

exemplo, no litoral cearense. Isso muito tem relação com os desdobramentos do movimento 

sindical na conjuntura local e nacional mais recente.  

 

A gente tem, não sei se seria uma grande divergência, assim, mas a 

Federação do estado, não só daqui, mas de outros estados têm dificuldade de 

trabalhar. A Federação, no início do Movimento, a gente teve muito vínculo 

com o movimento sindical no estado, mas hoje, né, devido os pontos de vista 

diferentes a gente não consegue em alguns pontos agir em conjunto, né. Tem 

algumas atividades que a gente consegue, ainda, só que eu penso que ainda 

temos muitos limites na relação com a Federação dos Trabalhadores Rurais 

do estado do Ceará (...). São pontos de vista diferentes, por exemplo, da 

questão da reforma agrária, né. Eles defendem a reforma agrária de mercado, 

né, uma coisa que o Movimento Sem Terra sempre se posicionou contra. A 

própria forma de luta pela reforma agrária é diferenciada, né, de certa forma 

eles tentam se aproximar mais dos proprietários pra negociar as áreas. Então, 

essas questões acabam que sendo divergente com a forma de luta que o 

Movimento, desde sua fundação sempre se caracterizou: de ir para o 

enfrentamento; de ir para as ocupações de terra e reivindicar sem negociar, 

né. Sem negociar com o patrão, mas que o Estado de fato venha assumir o 

papel de desapropriar as áreas sem ter que os “Sem Terra” negocie com os 

proprietários (...). Bom, cada região tem suas especificidades, né. Tem 

alguns sindicatos que, inclusive, a gente tem boas ações em conjunto, né (...). 

Mas em muitos municípios nem sentar a gente consegue com esses 

sindicatos, né (...). Pelo fato do assentamento, desde o início, ter tido esse 

vínculo mais com a igreja e pelo fato dele ter sido o principal, as famílias 

daqui terem sido as principais fundadoras do Sindicato, né, essa relação 

ficou, de certa forma, dividida entre trabalhadores vinculados ao Sindicato e 

trabalhadores vinculados ao Movimento. Inicialmente eles conseguiram ter 

uma boa atuação em conjunto, né, só que, mais ou menos pela década de 

1990, teve essa divisão e que, de certa forma, quando você participa de uma 

reunião do assentamento você não percebe essa divisão. O pessoal se 

identifica e tudo com o Movimento, mas internamente, do ponto de vista das 

suas visões políticas, acaba que a gente percebe essas divergências. 

(Dirigente da Brigada “Francisco Barros II”). 

 

Outras instituições e organizações políticas têm influenciado também na 

correlação de forças na Lagoa do Mineiro, o que caracteriza historicamente a região pelos 

fortes conflitos intermediados fundamentalmente pela propriedade privada.  
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Dentre essas, destacamos também as organizações indígenas com a presença 

marcante do povo Tremembé
147

 cuja terra foi invadida, principalmente, pelas empresas 

instaladas no local. Representando um forte traço da formação social na região, essa 

organização, apesar de possuir um histórico bastante semelhante ao dos trabalhadores “sem-

terra”, não tem tido expressão política entre os produtores que vivem no “assentamento”. 

Muito embora, muitos desses trabalhadores tenham grau de parentesco com os indígenas, não 

há, segundo as entrevistas, em sua maioria, o reconhecimento ou identidade étnica. Isso tem 

dificultado a construção de alianças, fragilizando as lutas em comum. 

Essa situação tem sido comum não apenas na região, mas no estado e no país, 

assim como demonstra o depoimento abaixo: 

 

A gente tem dificuldade de alianças em alguns aspectos, principalmente 

alianças com os próprios movimentos camponeses, com outras organizações 

do meio rural, em alguns momentos, do ponto de vista político, né, o que 

acaba entrando em conflito e não permite que a gente tenha alianças mais 

fortes do ponto de vista da luta política, né. Eu penso que essa é uma 

limitação que a gente tem. Não é do Movimento Sem Terra, mas é dos 

movimentos sociais do campo, né, não só no Ceará, mas a nível nacional 

isso também acontece. Mas a gente tem também boas alianças com outras 

organizações sociais que se identifica, que tem desenvolvido boas atividades, 

né, em conjunto, no caso o Movimento de Mulheres, outras organizações 

como os movimentos urbanos. A gente tem algumas experiências bem 

interessantes no Ceará e a gente considera isso um avanço do ponto de vista 

das alianças, da nossa estratégia de luta política do Movimento (Dirigente da 

Brigada “Francisco Barros II”). 

 

Para alguns, tal realidade é decorrente do próprio caráter do processo de 

demarcação de terras desenvolvido pelo INCRA, favorecendo na região a falta de uma efetiva 

unidade política. 
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Dentre os assentados pelo Incra, havia uma densa rede de parentesco ligando 

as famílias Suzano e Santos, que viviam nas localidades há gerações. Além 

deles, encontravam-se as famílias Teixeira e algumas outras mais, formadas 

por antigos moradores da fazenda São José, inclusive vários vaqueiros e 

antigos capangas do fazendeiro. Assim, o cadastramento não levou em 

consideração as diferenças sociais internas. Antigos moradores e vaqueiros 

foram assentados sem que suas trajetórias fossem avaliadas, o que logo 

provocou divergências entre eles. Assim, encontravam-se os antigos 

perseguidores dos Suzano e dos Teixeira, todos juntos numa unidade sócio-

política artificial, forjada por mecanismos políticos externos
148

. 

 

 

Assim, frente a relações historicamente atravessadas pelo conflito que tem de um 

lado a especulação imobiliária e o agronegócio e, de outro, a luta de pescadores, agricultores 

e indígenas pela terra, uma gama de desafios têm implicado sob a constituição de alianças e a 

organização política das classes subalternizadas na região.  

Considerando a trajetória da luta pela terra nas localidades junto às considerações 

feitas até então que caracterizam a constituição política e organizativa dos trabalhadores 

“assentados”, observa-se que, mesmo possuindo um forte vínculo político com o MST, 

atualmente, essa relação é bastante particularizada. 

 

E a organização, que não é uma organização, mas um movimento de massas, 

que é o MST, já veio depois. Já veio em 1991, quando os assentados estavam 

com investimento (Entrevistado 01/ Representante do Colegiado Gestor). 

 

A história do Assentamento Lagoa do Mineiro antecede a luta do 

Movimento Sem Terra aqui no Ceará. Por este fato existe uma relação de 

certa forma dividida pelo o MST não ter sido o principal protagonista da luta 

aqui desde o início. O assentamento foi desapropriado em 1986 (...). E 

depois, mais ou menos em 1991, foi que o Movimento se aproximou das 

comunidades aqui, principalmente, pelo fato do assentamento ter aquele 

processo de desapropriação e depois a família não ter muito no que trabalhar, 

no que se desenvolver, eles se articularam e convidaram o Movimento pra 

esse processo, pra contribuir... (Dirigente da Brigada “Francisco Barros II”). 

 
Embora com as lutas boas que a gente tenha, a gente só pode caracterizar 

enquanto MST algumas famílias, não o assentamento todo. Na época da luta 

do assentamento, aqui, foi movida pela a igreja, as comunidades eclesiais de 

base. Então, o Movimento ainda não tinha chegado aqui no Ceará, né. 

Depois que o Movimento chegou no Ceará, a Lagoa do Mineiro já estava em 

processo de luta e desapropriação. Por isso que há um processo de muitas 

famílias hoje não ter esse vínculo grande com o Movimento (Entrevistada 

03/ Representante da localidade Barbosa). 

 

As famílias, em sua maioria, já residiam na terra desapropriada ou nela tinham 

nascido, portanto, no processo de resistência as famílias não vivenciaram o processo típico de 
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“acampamento” por intermédio da ocupação de terras, “principal forma de pressão de massas 

que os camponeses têm para, de forma prática, fazer a reforma agrária avançar e terem acesso 

direto à terra para trabalhar” (STEDILE; FERNANDES, 2005, p.117). Isso não quer dizer que 

o processo de desapropriação da terra deu-se sem conflito, como muito bem caracteriza o 

depoimento abaixo: 

 

Todo dia vinha intimação da polícia (...). E era com muita gente esta 

perseguição. E foi uma luta muito grande e quando a gente deu fé, teve 

morte. Houve ainda três mortes assim, uma bem pertinho da outra (...). A 

gente se defendia pra nem morrer e nem matar (...). Não houve morte para o 

lado deles, só para o lado do povo que tava lutando por um pedaço de terra 

para morar 
149

.  

 

Conforme já apresentamos neste capítulo, a hegemonia não é apenas 

consentimento e coesão. A função da “sociedade política” é imprescindível, principalmente 

no contexto de acirramento de forças que ameaçam os interesses dominantes. Dessa forma, a 

coerção e a violência é um marco na história da luta de classes no capitalismo tendo como 

principal instância legitimadora o próprio Estado. O depoimento acima confirma a concepção 

de hegemonia que tem nos orientado. Assim, mesmo com o estigma de “violentos”, os 

trabalhadores vinculados ao MST, na verdade, menos têm sido sujeitos dessa violência 

praticada pelos latifundiários e empresários, criminalizando a luta social. 

Observamos, nas palavras do próprio advogado Antônio Pinheiro de Freitas (o 

“Dr. Pinheiro”), pessoa que esteve à frente prestando apoio jurídico e político aos 

trabalhadores da Lagoa do Mineiro antes da desapropriação, vinculado as CEBs e a Federação 

dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Ceará (FETRAECE), fundador do Centro de 

Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador (CETRA) e da CUT no Ceará, algumas 

divergências políticas com o MST que influenciaram o processo de formação política dos 

produtores da região. 

 

Vale ressaltar que o MST tinha uma característica de trabalho diferente da 

que adotamos. Eles desapropriam através de ocupações. E nós, no entanto, 

lutávamos pela terra onde existia trabalhador morando. Nós nunca pregamos 

as ocupações. Na constituição interna do Cetra, que fora registrada, tinha um 

item que dizia para não pregar a invasão de uma propriedade, que para nós 

era um crime (PINHEIRO apud NADDAF, 2003, p.215). 
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Além do reforço a propriedade privada, esta colocação recai diretamente sob a 

conformação da direção política na Lagoa do Mineiro e a relação entre os trabalhadores e o 

MST, desfavorecendo a proposta político-organizativa de nucleação das famílias na região. 

Tal relação, segundo o dirigente da Brigada “Francisco Barros II”, é atravessada por alguns 

“problemas de identificação e dos conflitos (...) entre o MST e o movimento sindical” que 

“acaba sendo um entrave do ponto de vista da organização do assentamento pelo fato de ter 

pessoas dentro do assentamento vinculado ao movimento sindical”.  

 

Desde o começo nós nunca tivemos problemas com a Igreja aqui. Sempre a 

nossa relação foi boa, mas com o Movimento Sindical a gente percebe que 

tem assim uma espécie de disputa do território, né, pelo fato deles também 

terem sido um dos iniciadores da luta e que, em alguns momentos, a gente 

teve junto. Como a gente teve essa separação de um grupo ficar mais pra um 

lado e outro ficar mais pra outro, isso acaba tendo uma divergência dentro do 

assentamento. Tem gente que percebe isso no próprio ponto de vista da ação 

política sobre a luta, sobre a ocupação de terra, por exemplo, né, nem todas 

as famílias apóiam isso, a ocupação de terra, pelo fato deles não terem 

vivenciado isso e acharem isso uma bobagem, né, não apóiam, mas, em 

compensação, tem outras que apóiam e já foram e ajudaram no processo de 

ocupação de terra e aderem a isso. Então é divergência do ponto de vista, de 

questão política e ideológica, que a gente sabe que é um processo que nem 

todos pensam iguais, né. A gente sabe que o Movimento mudou nos últimos 

anos a sua forma de agir, né, principalmente aí na ofensiva contra o 

agronegócio e que a forma do Movimento lutar hoje não é aderida por todos 

os assentados, né. A gente sabe que existem famílias que não apóiam esse 

jeito de lutar do Movimento (Dirigente da Brigada “Francisco Barros II”). 

 

Dessa forma, as concepções de mundo se chocam em algum momento: o conflito 

de classe exposto pela ação política do MST versus a conciliação arraigada na perspectiva 

comunitarista e idealista da igreja católica que, hoje, se apresenta com maior força o 

conservadorismo da renovação carismática
150

 em detrimento do movimento da Teologia da 

libertação.  

Por outro lado, em outro momento essas concepções também se aproximam tendo 

como principal intermédio a necessidade. Vejamos como isso é exposto de forma subliminar 

nas falas seguintes:  

 

Essa luta não foi nós que fomos buscar ela. Foi ela que veio contra nós. Aí 

nós fomos obrigados a lutar pra se defender, né. Então, entramos nessa luta. 
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Eu, a minha pessoa, entrou porque a gente se reuniu e a gente traçou um 

rumo. O rumo era esse e foi isso que nós fizemos, foi lutar. Não é que nós 

procuremos a luta. Não é que nós procuremos a briga. Porque se nós 

tivéssemos ficado aqui quietos, sem ninguém mexer com a gente, isso aqui 

não era assentamento, não. Se o proprietário daqui nunca mexe com nada, 

nunca diz que vai vender isso aqui e que nós tem que sair, eu acho que isso 

aqui continuava sem ser um assentamento. A gente vivia aqui normalmente 

pagando a renda que a gente pagava, embora a gente sentisse isso, né, mas 

antes disso a gente não tinha descoberto ainda que isso era uma dificuldade 

que a gente passava, né, pagar a renda. Mais aí foram várias coisas que fez 

com que a gente entrasse nessa luta. Primeiro porque você não podia plantar 

coqueiro, porque no momento em que você plantasse o proprietário vinha e 

botava você pra correr daqui, mas a gente não via isso, né. Mas no momento 

em que a gente começou a se reunir, aí isso fez com que a gente fosse contra 

eles. Foi eles que vieram, não foi nós que fomos, não (...). Eu andei meio 

arrependido de ter vindo pra cá e ter me envolvido numa briga dessa, mas 

fiquei, né, não tinha pra onde ir (Entrevistado 02/Representante da 

COOPAGLAM). 

 

E a reforma agrária não beneficiou a gente, foi a gente que lutemos mesmo. 

A luta foi grande, mas a terra ninguém toma mais não
151

. 

 

Percebemos que, mesmo sob a influência continuada de diversas forças políticas, 

o MST tem sido uma força relevante para os trabalhadores, principalmente a partir dos anos 

de 1990, merecendo destaque no âmbito da organização da produção, inclusive á frente da 

assistência técnica através da ACACE e da educação (do campo).  

 

O MST tem desenvolvido atividades aqui dentro do assentamento, né, e se 

vinculou mais aos trabalhadores, principalmente do ponto de vista da 

produção que foi quando o Movimento criou naquela época o Sistema de 

Cooperativas do Ceará, né, que depois se transformou na CCA que é Central 

de Cooperativas e que vinculou alguns assentamentos e um deles foi Lagoa 

do Mineiro, né, que foi fundada a Cooperativa, COOPAGLAM e que se 

manteve esse vínculo com o Movimento. Aí o assentamento abraçou a causa 

do Movimento do ponto de vista da luta, de ir pras mobilizações, de vários 

espaços organizados pelo Movimento. Desde então sempre o assentamento 

marcou presença, né (...). De certa forma, o assentamento se sente MST, né, 

não em todas as comunidades. São sete comunidades e a gente percebe que o 

vínculo é mais forte em algumas. Também a gente sabe que não é todas, mas 

um bom número de famílias se identificam com o Movimento tanto que em 

torno de 85%, 90%, das atividades desenvolvidas no assentamento são todas 

vinculadas ao MST. Então a gente percebe que essa força, que essa 

identidade com o Movimento, é bem maior que outras organizações. 

(Dirigente da Brigada “Francisco Barros II”). 

 

Eu vejo que a organização que mais tem influência aqui, que mais nós 

estamos perto e respeitamos é o Movimento (...). Então, hoje, a organização 
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que mais a gente vê, respeita e se dedica é o Movimento mesmo 

(Entrevistado 02 / Representante da COOPAGLAM). 

 

No assentamento, a organização mais influente é o Movimento, porque, se 

nós todos reconhecesse o valor que tem o Movimento dentro dos 

assentamentos, o negócio era mais melhor pra gente (Entrevistado 05/ 

Representante da localidade Cedro). 

 

O que mais tá trazendo nós a atenção é o pessoal do Movimento mesmo, que 

tá junto com a gente, tá ensinando a gente, dizendo como é o trabalho. E a 

gente tá vendo que é uma luta nossa mesmo, né. É um grupo de 

trabalhadores; é todo mundo junto. Ninguém vê, assim, divisão dentro do 

pessoal do Movimento com o pessoal dos assentamentos. Tudo é uma coisa 

só. Tudo é uma igualdade (Entrevistado 10 / Representante da localidade 

Lagoa do Mineiro). 

 

O Movimento entrou aqui tá com mais de 10 anos que o Movimento tá 

atuando aqui e a gente não pode mudar de jeito nenhum. A parceria tá dando 

certo. Eu tô gostando muito do trabalho do Movimento. Porque que eu tô 

gostando? Nós somos também movimento. Como é que a gente não vai 

gostar do que a gente faz todo o dia? (Entrevistada 09 / Representante da 

localidade Sagüim) 

 

Eu acredito que a relação (com o MST) seja legal, né. Claro, de lá pra cá, né. 

Porque eles sempre têm lutado por a gente aqui (Entrevistada 14/ 

Representante da localidade Cedro) 

 

Como vemos, por mais que a maioria considere importante as ações do MST e 

que este tenha tido relevância fundamental na organização da produção pelo viés da 

cooperação, ainda prevalece entre os trabalhadores da Lagoa do Mineiro a concepção do 

Movimento como um elemento externo, não como uma necessidade dos trabalhadores que ali 

estão e de seu projeto político.  

A participação política, nesse âmbito, é incentivada não por uma questão concreta 

da vida humana e das necessidades da classe, mas passa a ser uma atribuição da esfera dos 

valores humanos, do coletivismo, o que abre margem para julgar o atual processo de 

desanimo e desmotivação, segundo os entrevistados, muitas vezes a partir somente do 

indivíduo, de sua moral e de seu caráter. 

 

Não, sem dúvida, a produção na parte familiar o retorno tá maior (...). É 

porque, na realidade é a aquilo que eu acabei de falar, né. Havia, são as 

necessidades básicas de cada um, que isso puxa muito a diferença. Primeira 

coisa: o individual, eles se sentem muito como uma coisa deles. Ele tá ali 

cuidando e diz: „isso aqui é meu e da minha família‟. No coletivo, ele tem 

ainda, no pensamento dele, uma coisa: „tá lá, mas, se eu morrer, eu não sei se 

faço parte, se minha família vai fazer parte‟. Ontonce, que é eu não assumir 

o coletivo com a responsabilidade igual ao individual, como dele. Eu assumo 

muito mais o coletivo que seja uma coisa de fora a parte. E ele não entende 
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que a razão e a valorização de uma associação, de uma cooperativa, de um 

assentamento são as coisas coletivas. O básico é a coisa coletiva que é quem 

puxa, quem dá o nome (Entrevistado 01/ Representante do Colegiado 

Gestor). 

 

Tem um tabu. Aqui tem muitas pessoas que não gostam de participar do 

coletivo. Têm, assim, uma angústia, e participam, mas não é com aquela 

vontade. As pessoas têm mais preocupação com seu individual do que com o 

coletivo (...). Os positivos que eu acho da cooperação é a forma de produção, 

porque aqui na propriedade tudo que se planta dá. Então, tem uma produção 

boa. Se o pessoal cuidasse com mais carinho, mais amor, a produção seria 

muito maior. (Entrevistado 03/ Representante da localidade Barbosa) 

 

Eu avalio que, por uns pontos, eu digo: „menino, eu tô errado‟, porque eu 

não tô nem indo pra reunião, ouvindo as propostas. Aí eu acho que eu tô 

errado nesse ponto. Noutros pontos eu acho que eu tô certo nos meus 

trabalhos que eu tô fazendo (Entrevistado 04 / Representante da localidade 

Corrente) 

 

Atualmente, no âmbito da organização política interna, conforme apresenta o 

organograma no Anexo 01, os trabalhadores possuem uma estrutura organizacional composta 

por um Colegiado Gestor (13 pessoas) que se reúne de 15 em 15 dias. Instância esta com 

maior poder de decisão (sobre a produção, os projetos, ações e alianças políticas e 

encaminhamentos de ordem coletiva) após as Assembléias Gerais (que têm um caráter maior 

de deliberação e votação) que, formalmente, devem ocorrer uma vez a cada 30 dias, mas, no 

entanto, vêm ocorrendo em um período maior de um mês e envolve todas as localidades. 

Além disso, segundo os documentos internos, também existem os setores 

(Finanças, Educação, Saúde, Comunicação e Cultura, Produção e Comercialização), muito 

embora nem todos tenham uma dinâmica organizativa própria. Aquele que mais vêm se 

organizando é o “Coletivo de Educação”, que, segundo os trabalhadores, tem como objetivo 

discutir, acompanhar e pensar as ações voltadas para a educação no local. Este coletivo conta 

com representantes da comunidade e das escolas existentes na área.  

 

Antes, a gente trabalhava aqui e quem determinava as coisas era o 

presidente. Aí a gente entendeu que o assistencialismo, isso tava 

incomodando muito (...). Mudamos. O que foi que a gente criou: criamos um 

Colegiado Gestor que é a diretoria da Cooperativa e um Setor de Finanças, 

mas não é quem decide. Quem decide é o Colegiado. A gente planeja lá aí 

tem o Setor de Comercialização, que vai fazer sua parte; Setor de Finanças 

vai cuidar da sua outra; e assim é sucessivamente (...). A gente faz com que 

todos participem. Agora, nem todos vão (...) porque eles vêm desmotivados, 

né (...). Só que a gente criou o colegiado gestor que tá com um ano e pouco, 

nós criamos em março de 2009, né. O primeiro objetivo que a gente vem 

trabalhando de lá pra cá é colocar a Cooperativa em dias. A Cooperativa 

estava aí sem nome, sem prestígio, inadimplente (...). Isso por má 
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administração. Quem tava na frente não conduziu o processo (...). Eu não 

gostaria de dizer que (quem propôs esse modelo do colegiado) foi eu, mas 

sou obrigado a dizer. É porque eu participei de muitos cursos durante a 

minha vida e sempre participei (...). É que quando eu participava da 

Cooperativa Central, de encontros junto com o MST, eu colocava isso dentro 

das associações, né, que a melhor forma é você não criar só a forma 

presidencialista (...). Quando eu estava á frente isso não ocorreu porque eu 

vim buscar isso quando eu fiquei mais definitivo na CCA. Eu fiquei de 1996 

ao final de 2001, não, 2000, na CCA (...). Eu vim colocar a proposta depois 

do conhecimento (...). As normas aqui são nós que criamos (Entrevistado 01/ 

Representante do Colegiado Gestor). 

 

Como vemos, é incontestável o avanços ocorridos na organização, participação e 

gestão coletiva entre os trabalhadores após a desapropriação da terra. 

Outros espaços de organização interna constituído pelos trabalhadores são as 

reuniões semanais de cada localidade, onde são discutidas as mais diversas questões em 

âmbito local. Geralmente funcionam como espaços de socialização de decisões e informações 

coletivas e organização e planejamento do trabalho coletivo. Em geral, as discussões 

envolvem questões sobre a organização interna - em especial do trabalho coletivo, das 

associações e cooperativa -, a participação política em lutas e/ou campanhas eleitorais, 

projetos e/ou programas já elaborados voltados para a produção, educação, saúde, 

organização, entre outros, a serem desenvolvidos no local pelo Estado através do INCRA ou 

por Organizações Não-governamentais, entre outras.  

Dentre as dificuldades enfrentadas no âmbito da organização e gestão interna 

apontadas pelos trabalhadores é a falta de uma capacitação mais adequada a forma de trabalho 

e convivência coletiva na comunidade. 

 

Além da gestão da Cooperativa e da Associação, o Assentamento Lagoa do 

Mineiro são 7 comunidades, né, então nessas 7 comunidades existem 5 

associações (...). Eu considero que nessas questões ainda necessita muito de 

capacitação na área de gestão (...) nós precisamos se capacitar mais pra 

trabalhar essa questão da gestão (...). Tem uma organização e isso tem que 

ser consultado com todo mundo, inclusive lá no nosso organograma a 

primeira instância a depender de tudo é a Assembléia Geral. Eu considero 

que as nossas assembléias tão ficando muito distanciadas uma das outras. 

Dois em dois meses eu acho muito tempo (...). Primeiro a gente discute os 

problemas no Colegiado Gestor que tem determinação sobre transporte, 

sobre a infra-estrutura, sobre a educação, cultura, saneamento, saúde... 

Depois de ser discutido, a gente organiza um documentário e apresenta na 

assembléia para que seja homologado e seja tocado pela maioria. Os 

problemas maiores que é levado pra assembléia é a questão da finança; é a 

questão da organização; é um problema que surge imediatamente (...). Então 

são esses problemas que existe na Assembléia e que têm que ser votados 

com muita rigidez, né, porque as pessoas têm que aprovarem um processo 

que vem para todos, né (...). As reuniões da comunidade é uma vez por 
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semana (...). Aqui na comunidade que eu moro é todas as quartas-feiras. 

Então, ontem á noite foi discutido os projetos dos quintais produtivos que foi 

conseguido na luta. Aí, dentro dessa reunião, além desses programas que 

vêm (...) existem outros problemas internos da comunidade que tem que ser 

discutido que é o problema aqui de abastecimento d‟água; o problema que dá 

na escola, na saúde (...). Isso tudo é discutido na reunião da comunidade 

local (...). Quem decide o que produzir é... É porque o assentamento já vive 

numa cultura de produzir a farinha de mandioca, né, o côco e o caju. Então 

isso é decidido por todo mundo. Onde produzir? Isso é mediante a 

determinação das áreas que é feita pelos próprios assentados. Por exemplo, 

aqui na comunidade da Barbosa foi determinado que cada assentado deveria 

produzir até 2 hectare de terra individual (...). Acaba que a pessoa fica 

produzindo naquelas mesmas 2 hectares, aí eles ficam produzindo através de 

adubação orgânica pra plantar de novo a mesma cultura: o feijão, a 

mandioca... Existe outra definição também que é coletiva (...) que cada 

pessoa deve brocar, no mínimo, uma hectare e meia, respeitando a legislação 

ambiental (...). Então existe lá uma regulamentação que foi decidida por nós 

mesmos (...). Falta capacitar o povo que tá com a gestão das nossas 

entidades, porque os associados têm muitas dúvidas. Por exemplo, hoje, (...) 

a gente vê que as famílias têm dificuldades em depositar o seu produto (na 

Cooperativa) porque não tem confiança. Falta muita confiança (...). A gente 

sabe que é uma forma de cooperação, mas, muitas vezes, a gente sabe que as 

pessoas que estão lá conduzindo, ele não tem uma capacidade. Uma 

capacidade até de coletivo e também acaba deixando a desejar algumas 

coisas (Entrevistado 03/ Representante da localidade Barbosa). 

 

Vale ressaltar que nesses espaços há predominância de homens, apesar das 

localidades terem, historicamente, o diferencial de grande participação das mulheres nas lutas 

e espaços organizativos e representativos, o que expressa o grande peso da divisão sexual do 

trabalho. Dessa forma, contraditoriamente, mesmo ainda existindo uma forte hierarquia 

machista nas localidades, tanto nos espaços domésticos como nos coletivos, as mulheres 

tiveram e ainda exercem um papel essencial na organização coletiva. 

Já em relação aos jovens, há, em geral, uma preocupação frente ao desinteresse da 

juventude às atividades desenvolvidas na comunidade. Dentre esses, grande parte ainda 

migram para as cidades em busca de empregos precarizados. É importante também destacar 

que há grande incidência de mulheres jovens grávidas, o que tem repercutido diretamente sob 

a (des)continuidade dos estudos e de outras atividades “extra-domésticas”, dificultando ainda 

mais a participação política desses sujeitos, especialmente fora do “assentamento”, nas 

atividades desenvolvidas pelo MST, por exemplo.  

Nota-se também que a linguagem é um elemento importante nesse processo. 

Observamos, por exemplo, que a terminologia “filho de assentado” não contribui para o 

fortalecimento do sentimento de pertença para com a luta e demais ações coletivas da 

organização, destituindo o caráter de “sujeitos políticos” à essas pessoas. Tudo isso tem sido 
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preocupação para aqueles que estão mais à frente da organização sobre a viabilidade das 

ações em um futuro próximo.  

Contraditoriamente, embora venha enfrentando diversas dificuldades políticas, a 

“brigada” do MST que atua no local é formada predominantemente por militantes jovens, em 

sua maioria “filhos de assentados” do “assentamento”. 

 

Ah, os jovens, a participação política deles é muito pouca, né. Eles não são 

associados nas entidades. Eles não têm aquela firmeza de comando, porque 

eles eram pra tá firme no comando das atividades aqui dentro (...). O jovem 

ainda é leigo (...). Eles não dão muita credibilidade. Já as mulheres são 

participativas. Nas assembléias elas definem as coisas. Tem muita coisa que 

são barradas pra acontecerem e são as mulheres que dão suas opiniões. Eu 

considero a participação boa das mulheres (Entrevistada 03 / Representante 

da localidade Barbosa). 

 

A luta aqui, quando começou, era mulher e criança (...). A juventude que é 

mais, assim, afastada, né, que não foi criada com incentivo (Entrevistada 16/ 

Representante da localidade Barbosa). 

 

Ainda sobre a organização e gestão interna, em geral, as pessoas consideram que 

não estão na “melhor fase”, pois se referem a um período de avanço na organização coletiva 

que coincide com a ascensão da Cooperativa e a chegada de créditos no local.  

 

Olha, eu quero dizer o seguinte: como a gente projeta um projeto pra 

organização (...) ele é muito bem projetado (...). Agora, como a cooperativa 

não há recurso suficiente, que nem antes que a gente tinha um projeto que 

bancava, aí isso gera algumas dificuldades porque aí isso vira um trabalho 

voluntário. E como é um trabalho voluntário, eu não posso me dedicar no 

dia-a-dia. Aí passa a necessidade (...). Por exemplo, na minha gestão de 1991 

a 1997, quando eu saí, a gente tinha 70 e tantos por cento da participação dos 

associados, né. Daí que se passou mais uns três anos com uma participação 

de 50 a 60% e depois isso caiu muito. Porquê? Exatamente por falta do 

dirigente, do processo de formação, dele ir na comunidade, mobilizar a 

comunidade...E as pessoas não faziam isso. Marcavam uma assembléia, aí 

chega lá, e pronto. Explicava ai pessoal e não dava o direito, muitas vezes, a 

participar de determinadas decisões e ficava sem registro nem controle, sem 

nada. E isso foi andando e andando e com isso as pessoas ficaram: „pra 

assembléia! Fazer o que na assembléia? Ouvir fulano de tal dizer aquelas 

coisas‟. Aí isso desmotivou, né (Entrevistado 01/Representante do Colegiado 

Gestor). 

 

Isso tem gerado uma situação, em geral, de insatisfação e desmotivação que, para 

muitos, é decorrente fundamentalmente da falta de uma gestão mais participativa e de 

recursos para sustentar as ações produtivas no âmbito coletivo. Há críticas relacionadas aos 

mecanismos internos de controle coletivo, tendo em vista que, por vezes, as decisões ficam 
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restritas apenas a um grupo ou manipuladas pela figura que está à frente, como, por exemplo, 

o presidente da Cooperativa ou o coordenador do Colegiado Gestor.  

 

É meio difícil a questão aqui dentro do assentamento. Sobre as decisões, foi 

dividido o assentamento por localidade e cada uma toma as decisões. Vamos 

supor que nós se junta e, quando nós marca um trabalho pra fazer, „negrada, 

agora, toda segunda-feira nós trabalha no coletivo‟. Aí, muitas vezes, nós faz 

um planejamento dentro do coletivo, mas quando nós quer se juntar, 

„negada, vamos se juntar, além de trabalhar na segunda, vamo trabalhar na 

quarta-feira à noite pra gente fazer outros planejamentos de outros 

trabalhos‟. Aí a gente se junta e faz o planejamento. Outra localidade faz lá 

também e fica, agora, por localidade. Aqui na Cooperativa, no escritório, 

eles se juntam, só faz uma reunião quando o D‟Assis, é quem comanda a 

reunião, e quem explica tudinho, a gente fica assim só de calango, só pra 

balançar a cabeça. É o que ele diz. É por causa disso que eu tô evitando ir 

para as reuniões. Muita gente não tá indo nem pras reuniões aí no escritório, 

de planejamento. Muita gente tá deixando de ir. Tá indo só pras localidades 

mesmo, pras reuniõezinhas da localidade, é como reunião de família. E isso 

tá desse jeito (...). Eu acho que todo mundo não tem poder de decisão, não, 

porque se tivesse a coisa era diferente. É que nem, por acaso, ele chega e diz 

que a assembléia é tal dia. A fala é a dele. O jeito é o dele. E pronto. Se a 

gente lança uma proposta que ele não gosta, ele diz que não é aquilo 

(Entrevistado 04 /Representante da localidade Corrente). 

 

Rapaz, eu mesmo, minha pessoa, eu não vejo, não, organização aqui, não. 

Você vê que é meia dúzia de gente correndo atrás pra se organizar, fazendo 

uma coisa e outra. Aí eu considero que a gente tá cobrindo o sol com a 

peneira que não dá pra cobrir. Eu acho que se hoje nós tivéssemos 

cumprindo nossas normas, estávamos melhor de vida, porque quando a gente 

fica falando „vixe, aqueles abestado tão falando um monte de besteira‟ 

(Entrevistado 05 /Representante da localidade Cedro). 

 

A organização pra mim, já teve bem melhor, se fosse uma gestão 

participativa, que contribuísse na articulação, que chamasse mais a atenção 

do povo, eu acho que o nosso assentamento ainda era assentamento (...). 

Antigamente as normas eram construídas por um grupo bem maior. Todo 

sábado a gente se reunia, todo mundo saía de lá com a sua tarefa. Todo 

mundo sabia o que ia fazer. Hoje, ninguém não sabe nada, se restringe a um 

grupo pequeno (Entrevistada 12 /Representante da localidade Sagüim). 

 

Apesar da maioria indicar que as normas internas são construídas coletivamente 

pelos próprios trabalhadores, observa-se a grande influência do Estado, através do INCRA e 

de outros órgãos, na função de controle social, influenciando diretamente nas decisões e 

normas internas. As normas são, em suma, regidas por dois documentos principais aprovados 

em Assembléia Geral: Regimento Interno e o Estatuto da Cooperativa. 

 

Sobre a construção das normas internas, foi, foi... Por aí, quando a gente não 

conhecia, quando vinha o técnico do INCRA, vinha ensinar como era pra 
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nós fazer. Quer dizer que nós tinha o estatuto, mas não foi feito só por nós, 

porque nós não entendia. Aí ele chegava e dizia „você tem que fazer assim e 

assim‟. E nós sentemo com os técnico do INCRA e fizemos. Isso não tá 

rogando porque nós fizemos, engavetemos e botamo lá no canto. O nosso 

estatuto tá dizendo o quê que nós tem que fazer. Eu tenho a maior certeza 

que a coisa mais difícil que tem é uma pessoa, assim, dentro saber o que é 

que significa o nosso estatuto (Entrevistado 05 /Representante da localidade 

Cedro). 

 

A venda de bebida alcoólica no assentamento é um processo que já vem da 

ouvidoria agrária do INCRA (...). Mas a maioria das normas que têm aqui 

internas, elas são construídas por nós, nas nossas reuniões do colegiado, nas 

nossas assembléias. A maioria das pessoas não cumprem. Aí é que tá o 

gargalo. Se você for ver o cumprimento, talvez 3% são cumpridas. É 

descumpridas direto (Entrevistada 03/ Representante da localidade Barbosa). 

 

O INCRA, agora, é muito difícil vir aqui e as normas quem decide é a gente. 

E agora tá sendo por localidade que nós decide o que vai produzir (...). 

Agora, o que tão decidindo nas reuniões gerais é sobre a prestação de contas 

aí da Cooperativa. É só isso mesmo (Entrevistado 04/ Representante da 

localidade Corrente). 

 

As normas foram construídas por nós, mas nunca foi trabalhado com 

ninguém. Foi guardada dentro de uma gaveta e pronto (...). Aqui nunca 

ninguém foi punido (...). As pessoas não querem regra, falam „eu aqui sou 

dono, tenho direito‟ (Entrevistada 16 /Representante da localidade Barbosa). 

 

O que vemos, portanto, é que, ao estabelecer terra coletiva e parte do trabalho e da 

produção coletiva, na perspectiva da cooperação agrícola, os trabalhadores tiveram que 

objetivar formas de controle coletivo para estruturação do “assentamento”, o que tem 

representado a eles uma enorme dificuldade. Isso tendo em vista tanto as condições postas aos 

produtores pela sociabilidade em que estão inseridos como a particularidade da formação 

histórica do território que, assim como no país, é atravessada pela subordinação e 

dependência, o que reforça a subalternização dos trabalhadores.    

Assembléias gerais, reuniões, colegiado gestor, gestão de cooperativas e 

associações... Todos esses mecanismos de controle coletivo implicam diretamente sobre a 

convivência social que, mesmo com muitos entraves, possibilitam uma coesão em torno de 

um projeto coletivo.  

Percebemos que, quando o trabalho (e a produção) coletivo não está em 

consonância com uma gestão coletiva, geram-se maiores dificuldades de uma organização 

produtiva (cooperada) e política que aponte para outro projeto de sociedade baseado na 

apropriação coletiva dos meios de produção e no controle coletivo sob o processo produtivo. 

Trata-se, portanto, de uma “dinâmica social objetivada num processo 

necessariamente histórico e dialético, rico de possibilidades e, ao mesmo tempo, cheio de 
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impedimentos postos pela sociabilidade mais ampla capitalista, que produz ao mesmo tempo 

a possibilidade de emancipação e a realidade de alienação” (HELLER apud ARAÚJO, 2006, 

p.135). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

CAPÍTULO III 

 

 

A COOPERAÇÃO NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO POLÍTICA:  

rumo a uma nova hegemonia de classe? 

 

 

Diante das análises apresentadas até então, temos, nesse momento, o desafio de 

trabalhar, a partir deste capítulo, as contradições e tendências mais latentes nas relações de 

cooperação na produção, particularmente dirigidas pelo MST, na realidade pesquisada. A 

interferência desse processo produtivo no âmbito do fortalecimento da organização política 

dos trabalhadores rurais continua sendo, portanto, o nosso fio condutor.  

 

 

 

3.1. O trabalho coletivo e a divisão social do trabalho na cooperação agrícola    

 

 

Na Lagoa do Mineiro, no âmbito da produção, constatamos a imensa discrepância 

existente entre antes e depois da desapropriação da terra; antes e depois da luta pela terra. 

Como vimos, “a realidade, em todo o interior do Nordeste, era a cobrança da „renda‟ na base 

da „meia‟. O trabalhador era obrigado a entregar 50% de sua produção ao proprietário, pelo 

direito de usar a terra (...). O restante do que era produzido também entraria na fatia da „renda 

de meia‟, como chamavam os agricultores” (NADDAF, 2003, p.24). Tal situação não era 

diferente da antiga fazenda onde hoje é localizada a Lagoa do Mineiro.  

Dessa forma, a desapropriação da terra representa para a maioria dos 

trabalhadores uma melhoria na qualidade de vida e condições de trabalho. Isto devido, 

principalmente, ao acesso à terra e ao fim da figura do patrão, o que para os produtores 

significa uma “autonomia”, antes inexistente, na produção. E, para outros, com a 

intermediação da Cooperativa, houve maior condições de auto-sustentação local e 

possibilidades de trabalho e produção coletivos, antes inexistente. 

 

No tempo que era do patrão, a gente não tinha nem farinha. A gente é um 

produtor e nem farinha a gente tinha pra comer. E depois que a área foi 

desapropriada que agora a gente vive nessa terra, mudou bastante. Primeiro 

os filhos da gente começou a estudar, né. Aí a gente começou a lutar por 

uma terra melhor. Uma terra que fosse coberta da produção da gente (...). 

Não existe melhor lugar pra viver do que este. Basta dizer que tudo que a 

gente planta aqui dá. Uma dificuldade que muitos enfrentam é água. E nós 
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aqui não temos dificuldade de água (...). Eu nasci e me criei com esse grupo 

de pessoas que a gente é muito entrosado, participa junto dos trabalhos 

coletivos. Vive e aí é ótimo demais! (...) Hoje a gente trabalha onde a gente 

quer e antes você trabalhava só quando o patrão dava a ordem (Entrevistada 

09/ Representante da localidade Sagüim). 

 

Melhorou porque não existe mais ameaças nem preocupação. Têm 

autonomia com a produção (Entrevistado 13 /Representante da localidade 

Lagoa do Mineiro). 

 

Tem gerado mais emprego pra gente, para os sócios. No começo não tinha, 

né (...). Aumentou a produção e diferenciou, principalmente com a 

Cooperativa, né, que tem mais retorno (Entrevistado 11/ Representante da 

localidade Mineiro Velho). 

 

Antes nós não trabalhava no coletivo, era só individual (...). Nosso projeto 

foi implantado coletivo e individual. Nós se organiza através das reuniões. 

Não existia isso, né, antes. Tem reunião mensalmente da Assembléia, do 

colegiado, né (...) (Entrevistada 16/ Representante da localidade Barbosa). 

 

Hoje o pouco que a gente faz a gente não dá, né. Só em a gente ter a terra pra 

brocar e morar, eu acho que isso já é um passo. Na forma de produzir, 

continua. A mudança foi só que agora ninguém paga a ninguém, né (...). Eu 

gosto de morar aqui, porque eu tô tendo uma liberdade. Como eu sou uma 

agricultor, tenho uma terra, tenho um acesso a ela pra trabalhar nela 

(Entrevistado 05 / Representante da localidade Cedro)  

 

A mudança que eu acho é que hoje nós trabalha todo mundo junto, né. A 

gente tem a nossa área individualmente e a nossa área coletiva, que aonde 

nós damo um dia por semana e os outros 5 dias da semana é pra gente fazer 

as nossas partes individual mesmo da família (...) A diferença é que antes de 

ser desapropriada, nós não sabia nem o que era comunidade, né. E hoje a 

gente tá dentro de uma comunidade e sabe, mais ou menos, como é que faz 

uma organização (...). Aqui tudo é uma família só (Entrevistado 10/ 

Representante da localidade Lagoa do Mineiro). 

 

Como vemos, os depoimentos demonstram que após a desapropriação houve um 

aprendizado coletivo, o que possibilitou engendrar relações “novas” de convivência, na 

organização política e produtiva, para além das funções bem definidas entre “patrão” e 

“empregado”.  

Em relação à “autonomia”, referenciada pelos trabalhadores, podemos, ressaltar o 

seguinte: na verdade, o que houve foi um processo de relativo controle sobre a terra e a 

produção, pois não devemos deixar de considerar a necessária troca estabelecida com o 

mercado e a inevitável vigência da sociabilidade burguesa, fazendo predominar os interesses 

da grande produção capitalista e as interferências da sua macroeconomia na esfera local. 

Nessa perspectiva, no âmbito da comercialização, não poderia ser diferente, ou 

seja, há uma necessária relação entre comunidade e mercado intermediada tanto pela 



164 

 

produção coletiva como individual. Por isso, podemos dizer, conforme Araújo (2006) que, o 

excedente produzido e apropriado coletivamente (na forma de pagamento proporcional à 

quantidade da força de trabalho dos produtores e/ou rateado para a Associação e Cooperativa 

para gastos coletivos), “só poderia ser ampliado e acumulado, segundo a lógica do capital, se 

a força de trabalho coletiva e familiar admitisse um maior nível de auto-exploração” (p.126). 

No entanto, contraditoriamente, observamos que essas experiências de produção e 

comercialização coletiva, embora não sejam unânimes entre os trabalhadores, se diferenciam, 

em certo grau, das relações tipicamente capitalistas. Essa apropriação coletiva do excedente, 

que considera as necessidades dos produtores e do “assentamento” como um todo, por 

exemplo, distingue-se da apropriação privada capitalista, que é necessariamente voltada para 

as necessidades de valorização do capital e intermediada “pelo processo de apropriação do 

excedente do trabalho alheio”, ou seja, “da força de trabalho alienada de seu próprio dono e 

de suas necessidades materiais” (Idem). 

Diante dessas contradições, retomamos aqui a situação que caracteriza o problema 

central de nossa dissertação, solo fértil das análises feitas até então: hoje, após quase 25 anos 

de desapropriação, com todas as mudanças ocorridas após a emissão de posse da terra, 

predominam na comunidade Lagoa do Mineiro relações hierárquicas, de desigualdade e 

dependência, na organização econômica e política, com base em formas tradicionais de 

produção e comercialização. Isso vem refletindo nas instituições e instâncias internas criadas 

para fortalecer a cooperação agrícola que não têm impulsionado, da forma desejada, uma 

força para essa “nova forma de produzir” pautada pelo MST desde a década de 1990. A fala 

abaixo demonstra, em certa medida, os desdobramentos dessa situação.  

 

Eu ainda não ter alcançado uma forma de viver bem com minha família, 

assim, um bem-estar (...). Hoje eu tô desmotivado um pouco, porque meu 

trabalho vem de muito tempo e eu não vejo melhoramento da minha pessoa. 

É muito tempo perdido e a gente se cansa, né. A gente precisa fazer o da 

gente pra sobreviver. E eu aqui tava perdendo muito o meu tempo com 

reunião, com coletivo e as minhas coisas tavam indo de água abaixo, minha 

família tava sofrendo (Entrevistado 17/ Representante da localidade Córrego 

das Moças). 

 

 Como vimos, atualmente, há uma condição geral que se apresenta no cotidiano 

das relações de produção que mais afirma a necessidade de reforçar formas tradicionais e 

individuais (ou familiares) de produção ao fortalecimento de instâncias coletivas que são 

deslegitimadas, em parte, pelos produtores. Um fator, reflexo dessa situação, é a enorme 



165 

 

diferença existente entre a renda advinda da venda da produção gerada pelo trabalho familiar 

e aquela gerada pelo trabalho coletivo, conforme ilustra tabela no Anexo 05.  

Isso nos demonstra que, por vezes, as dificuldades levaram os trabalhadores que 

ali vivem ao desanimo e descrédito inclusive em relação ao trabalho coletivo, forma 

elementar de cooperação na comunidade, e, portanto, base de sustentação de sua instância 

mais elevada, segundo os produtores: a Cooperativa (COOPAGLAM). Basta lembrar a 

condição de obrigatoriedade e toda a forma com que esse trabalho é organizado, já 

apresentada por nós: necessidade de um apontador das diárias; ocorrência de apenas uma vez 

por semana; etc., o que nos parece que os trabalhadores ainda não estão convencidos sobre a 

importância e necessidade da cooperação na produção, ficando esta sobremaneira a cargo da 

“boa vontade” ou mesmo de um “senso do coletivo” de cada indivíduo. Desta forma, as 

atividades coletivas tornam-se apenas uma espécie de “suporte” para a produção individual. 

Na verdade, entendemos que a relação atualmente existente entre a comunidade e 

o mercado não poderia se realizar independente das necessidades básicas e imediatas dos 

produtores. Tais necessidades fortaleceram o trabalho e a produção individual. Sobre isso, 

consideramos o que diz Araújo (2006), ao analisar a realidade de outro “assentamento” do 

estado
152

: “a produção individual possibilitou, de fato, uma maior margem de manobra para os 

assentados na busca da satisfação de suas necessidades, o que não foi possível no período em 

que se estabeleceu o projeto coletivo, por vários fatores” (p.162). Dentre estes, os impasses na 

gestão coletiva; o financiamento do Estado às iniciativas produtivas; o caráter da política de 

“reforma agrária”; além das tendências postas na própria dinâmica capitalista. 

No entanto, a cooperação é apresentada como uma questão concreta e necessária 

para o desenvolvimento de uma produção sob o controle dos trabalhadores. Foi ao decorrer da 

história e das lutas do MST, especialmente na transição entre as décadas de 1980 e 1990, que 

se institui a necessidade da cooperação:  

 

Sabíamos que não dava certo o sistema de lotes individuais para trabalhar 

com boi e enxada (...). Foi preciso então que a própria base do movimento 

começasse a enfrentar os problemas reais: necessidade de mecanizar as 

lavouras, mudança de padrão técnico do seu trabalho, acesso ao crédito etc 

(STÉDILE; FERNANDES, 2005, p.96).  

 

Isto, é claro, em um determinado momento de desenvolvimento das forças 

produtivas no Brasil, sob a ótica do capitalismo, que demandava também algumas dessas 

                                                           
152

 Referimo-nos, aqui, ao trabalho desenvolvido pela autora em sua tese de doutorado que teve como objeto de 

estudo o “Assentamento Rural de Santana”, localizado no município de Monsenhor Tabosa, sertão do Ceará. 
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mudanças. Desta forma, a cooperação pautada, em geral, pelo Movimento, como vimos, é 

aquela respaldada na divisão do trabalho, sendo 

 

uma questão objetiva, não é resultante de uma discussão nem depende da 

boa ou da má vontade das pessoas. O trabalho, para seu êxito, exige a 

especialização das pessoas. Para que isso ocorra cada vez melhor e com 

rapidez cada vez maior, é preciso dividir tarefas (...). Vemos a divisão do 

trabalho ligada ao desenvolvimento técnico das forças produtivas que 

existem na sociedade (...). Estamos provando que é possível implantar a 

divisão do trabalho como uma forma de desenvolvimento das forças 

produtivas, em que essa divisão esteja a serviço do bem-estar de todos. Isso é 

importante em termos de avanço de conhecimento e de transferência desse 

acúmulo, de superação (STÉDILE; FERNANDES, 2005, p.108-112).  

 

Daí a importância em desenvolver múltiplas experiências de cooperação que 

viabilizem a diversificação da produção e das atividades nas áreas de “reforma agrária”, o que 

implica em duas questões principais.  

Primeiro, em ampliar a concepção de trabalhador rural
153

, para além daquele que 

“lida com a enxada”, ou seja, formar trabalhadores nas mais diversas áreas como educação, 

saúde, agropecuária, gestão, entre outras. Isso levando em consideração que “a enxada 

desaparecerá dentro de alguns anos, mas o trabalhador rural não vai desaparecer (...)”. Nesse 

sentido, “podemos considerar trabalhador rural quem vive em função dessa comunidade rural, 

independentemente de sua profissão” (STÉDILE; FERNANDES, 2005, p.112).  

Segundo, não restringir o processo de cooperação a uma única forma. Sobre isto, 

deve-se entender o seguinte: 

 

As formas não podem ser rígidas, devem ser variáveis. Podem ser formas 

mais simples, como um mutirão, em que os vizinhos combinam uma 

atividade conjunta para todo mundo fazer. Às vezes apenas trocando dias de 

serviço, sem nenhum pagamento, nenhum ganho material. É apenas uma 

ajuda mútua, que já fazem parte da tradição camponesa, até formas mais 

complexas que desenvolvemos. É quando um assentamento se transforma 

numa cooperativa agropecuária de produção e instala pequenas 

agroindústrias. Em resumo, a agroindústria é a forma mais complexa de 

cooperação agrícola de um assentamento (...) aprendemos que a forma de 

cooperação agrícola não é determinada pelo MST, pela Concrab. Não 

adianta fazer uma reunião no assentamento e dizer: „Vocês vão implantar 

uma cooperativa‟. Vai ser um fracasso. Eles é que têm que discutir que tipo 
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 “Esta expressão - trabalhador rural - indica a pessoa que vive do seu trabalho e o exerce no meio rural. 

Estamos construindo, agora, o conceito de trabalhador rural do ponto de vista sociológico, que é o seguinte: se 

todas as pessoas, independentemente de sua profissão – veterinário, agrônomo, economista, motorista da 

cooperativa, pequeno agricultor -, trabalham no meio rural e se o resultado do trabalho de cada um será 

distribuído entre todos, todos são trabalhadores rurais. Vamos conseguir superar essa estreiteza de que o 

trabalhador rural é apenas o agricultor, aquele que lavra a terra” (STEDILE; FERNANDES, 2005, p.33-111).  
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de forma pode ser assimilada. A partir da forma inicial, pode haver um 

processo de evolução ou um processo de desarticulação. Se se desarticular, 

significa que aquela forma de cooperação não estava à altura das condições 

subjetivas (STÉDILE; FERNANDES, 2005, p.100-102). 

 

Na Lagoa do Mineiro constatamos que a COOPAGLAM se constituiu como 

forma elementar antes mesmo da consolidação de instâncias fundamentais no processo de 

cooperação agrícola, como os grupos de produção coletiva e núcleos de base. Desse modo, 

que percebemos é uma verdadeira confusão existente entre cooperação e cooperativa. Um 

exemplo disso é o fato do Colegiado Gestor ser a própria diretoria da Cooperativa, conforme 

nos apresenta o organograma no Anexo 01. As instâncias gerais de decisão são confundidas 

com a gestão e administração da COOPAGLAM. Há, portanto, uma ênfase na formação de 

associações e cooperativa em detrimento de outras formas de cooperação.  

Segundo Carvalho (2000), “da pluralidade de formas de cooperação caminhou-se 

para a singularidade da forma cooperativa” (p.04). Isso tem representado algumas 

contradições internas entre  

 

as formas múltiplas de cooperação e a forma singular cooperativa; o caráter 

meramente econômico da cooperação, via cooperativa, enfrentando 

competitivamente o mercado capitalista de produtos e insumos e a 

cooperação como forma de desenvolver política e socialmente o homem 

novo, desejavelmente anti-capitalista; e entre uma concepção de cooperação 

agrícola estimuladora da solidariedade e da socialização e a sua implantação 

enquanto oportunidade de negócio (p.05). 

 

 

Nesse sentido, a realidade das localidades que compõem a Lagoa do Mineiro nos 

mostra que a cooperação está numa espécie de “crise”. Isto, na verdade, tem como principal 

materialidade para os trabalhadores a falta de êxito da Cooperativa (COOPAGLAM) e um 

conseqüente desânimo em relação ao trabalho coletivo e a participação política nas instâncias 

coletivas. Observamos, portanto, que, embora haja necessidade da cooperação na produção 

por parte de alguns produtores, não se trata de uma questão assimilada por todos. 

 

O serviço coletivo é importante, porque a gente junto faz a força, o que ainda 

tá, a dificuldade que eu ainda tô encontrando é que não tá todo mundo junto, 

né. Porque, quando tá todo mundo junto, as dificuldades diminuem, né. O 

serviço que pega um mês de duas pessoas, vinte faz em um dia! Isso é uma 

vantagem, né (Entrevistado 17/ Representante da localidade Córrego das 

Moças). 
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A produção familiar, ou individual, continua exercendo função central, sendo o 

trabalho coletivo secundarizado.  

 

O individual tem mais tempo pra ser cuidado pelas pessoas. Tem 4 dias 

folgados pra trabalhar nele, né. E coletivo tem só um dia (...). Não chega a 

ser mais de um dia porque o pessoal não vai (Entrevistada 16 /Representante 

da localidade Barbosa). 

 

Para entender esse processo, é fundamental, novamente, situarmos a realidade 

local a partir de uma dinâmica mais ampla conformada por relações sociais “cuja lógica se 

funda na „autonomia e individualismo‟ e, quando se objetiva dentro de um contexto de 

necessidades materiais e espirituais e, que, nem sempre, eram dadas satisfatoriamente pela 

estrutura associativa dos trabalhadores” (ARAÚJO, 2006, p.162). Essa situação é aprofundada 

em um contexto de maior financeirização do capital, fragmentação da classe trabalhadora e 

fetichismo da mercadoria
154

. 

Em geral, nos relatos dos entrevistados, há referência a um “período de luta e de 

união” da década de 1980 que, para eles, marcou a vida das famílias que ali passam a morar e 

viver em conjunto em torno de um objetivo em comum: a terra. 

 
No começo, depois que foi desapropriado, melhorou a organização (...) se 

alguém desse um grito tava todo mundo junto, mas hoje, depois que entrou 

projeto e que houve algumas irregularidades, o pessoal não é mais unido, 

não (Entrevistado 17/ Representante da localidade Córrego das Moças). 

 

O fato retratado pelo trabalhador no âmbito de irregularidades na gestão coletiva 

tem representado um verdadeiro entrave para a concretização da cooperação agrícola no local, 

o que demonstra um maior impasse gerado no controle dos trabalhadores quando a produção 

individual passa a exercer um maior peso na comunidade.  

Isso incide diretamente na cooperação enquanto linha política estratégica, 

refletindo na participação dos trabalhadores tanto nas instâncias coletivas de gestão como nas 

lutas para além da comunidade; na opinião pública; e, conseqüentemente, na legitimação da 

própria proposta de reforma agrária defendida pelo MST. 

 Essa situação vem sendo utilizada pelas classes dominantes no país como 

“recurso ideológico” para por em “xeque” a viabilidade não só da cooperação agrícola, 

                                                           
154

 “No mercado, a mercadoria realiza esta inversão: as relações sociais, relações entre os homens, aparecem 

como relações entre coisas. As relações entre os produtores mostram-se como relações entre mercadorias. As 

qualidades peculiares das relações sociais são transferidas às mercadorias (...). A essa forma fantasmagórica, a 

esse poder autônomo que as mercadorias parecem ter e efetivamente exercem em face dos seus produtores, Marx 

chamou de fetichismo da mercadoria” (NETTO; BRAZ, 2007, p.92).  
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enquanto alternativa, mas a própria possibilidade de novas relações de produção na 

agricultura, fortalecendo o favoritismo ao agronegócio. Esse processo repercute sob o 

desenvolvimento de condições necessárias para a construção de uma nova hegemonia. 

Durante o nosso trabalho, conforme podemos constatar nos depoimentos abaixo, 

observamos que muito dos impasses na gestão e produção coletiva são, por um lado, 

atribuídos à competência pessoal e, por outro, a falta de capacitação suficiente dos 

trabalhadores para atuarem na perspectiva da cooperação agrícola, o que não representa uma 

questão simples de ser resolvida, diante dos elementos historicamente predominantes nas 

relações sociais do campo brasileiro.   

 

Daí, por mal eficiência, as pessoas não conduziram o processo direito e isso 

fez com que alguém fosse se distanciando e gerando expectativa de alguém 

diferente, né. As pessoas foram mudando de idéia porque não atenderam 

todos os objetivos. E ninguém atende. Agora, se tivesse dado a continuidade 

do trabalho coletivo que vinha, com as reuniões permanentes, né, o pessoal 

não tinha ficado distancioso. Isso foi pela ausência da gestão mais atuante na 

cooperativa e com seus associados (...). Não é que o coletivo exclusivo 

ninguém abandonou. Nós tocamos. Nós temos que entender o seguinte: o 

coletivo não dá sustentação à família (...). Ontonce, a gente partiu em 2004, 

1994, pra que o pessoal ampliasse mais as suas áreas individuais, né, que 

tinha que dá sustentação a família. O coletivo é aquela coisa: só pode comer 

quando for todo mundo (...) e, com isso, havia algumas dificuldades (...). Um 

precisava, mas os outros não tava precisando, aí gerava dificuldade. 

Portanto, entendemos o seguinte: nós temos que ter a área coletiva, mas 

temos que ter a área individual, que individual é aquela mantença da família, 

é aquela do dia-a-dia e na hora que precisa vai lá, né. Onteonce, achamos 

que a melhor forma é a formas mista: coletiva e individual. Mas não existe 

uma coisa melhor que é a conscientização de todas as famílias (...) o coletivo 

diminuiu muito devido aquela coisa (...). Tem gente que só sabe trabalhar 

com aquilo que tem, não sabe buscar mais. Quando termina aquilo que tem... 

(...). Com tudo que a gente deixou, 540 gados, com toda uma infraestrutura, 

2 trator, 1 caminhão e outros...Deixamos tudo organizado nessa época. Era 

pra ter tido toda uma continuidade que hoje a situação do assentamento 

estaria outra. Mas ao não buscaram nenhuma expectativa fora que pudesse 

suprir alguma deficiência (...). Aí foram vendendo algumas coisas pra pagar 

as dívidas, o projeto de investimento, né. Mas, se tivesse dado a 

continuidade, com certeza estaria muito melhor (Entrevistado 01/ 

Representante do Colegiado Gestor). 

 

Falta capacitar o povo que tá com a gestão das nossas entidades, porque os 

associados têm muitas dúvidas. Por exemplo, hoje, (...) a gente vê que as 

famílias têm dificuldades em depositar o seu produto (na Cooperativa) 

porque não tem confiança. Falta muita confiança (...). A gente sabe que é 

uma forma de cooperação, mas, muitas vezes, a gente sabe que as pessoas 

que estão lá conduzindo, ele não tem uma capacidade. Uma capacidade até 

de coletivo e também acaba deixando a desejar algumas coisas (...) 

(Entrevistado 03 / Representante da localidade Barbosa). 
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Na verdade, há um conjunto de condições sócio-históricas que perpassam a vida 

desses trabalhadores. Os produtores fazem parte de uma história viva da perpetuação da 

grande propriedade privada e das relações sociais que a sustenta. Dentre estas, o capital torna-

se a relação fundamental, sendo produzido eminentemente mediante dispêndio de força de 

trabalho, gerando a “mais-valia” ou o “mais valor” através da produção de mercadorias. 

Afinal, “produzir mais-valia é a lei absoluta desse modo de produção” (MARX, 2008, p. 721), 

sendo que todo o capital se decompõe em meios de produção e força de trabalho viva (p.715). 

Esse processo é particularizado na realidade brasileira que não teve em sua 

história uma efetiva reforma agrária, enquanto elemento necessário para reestruturar a 

propriedade privada e dar um salto no desenvolvimento capitalista, subsidiando a 

urbanização, industrialização, e a constituição de um mercado interno consumidor.  

Ao contrário disso, a burguesia brasileira priorizou um projeto que tem, dentre 

outras conseqüências, o êxodo rural, o inchaço dos grandes centros urbanos, a pauperização e 

o aumento considerável da massa de trabalhadores disponível, preconizando a contra-reforma 

agrária contemporânea. Esta é caracterizada, de um lado, por uma política de “criação de 

assentamentos rurais” voltada para o “fortalecimento” da agricultura familiar e, de outro, pelo 

incentivo e subsídio ao avanço e desenvolvimento do agronegócio no país. Vemos, então, que 

a violenta expropriação da terra e das condições de realização do trabalho, pilares para 

formação das bases econômicas e sociais do capitalismo, está na ordem do dia. Sobre isto, 

Marx (1988) destaca o seguinte: 

 

A relação capital pressupõe a separação entre os trabalhadores e a 

propriedade das condições da realização do trabalho. (...). Portanto, o 

processo que cria a relação capital não pode ser outra coisa que o processo 

de separação de trabalhador da propriedade das condições de seu trabalho (p. 

252). 

 

Desta forma, pode-se dizer que a expulsão dos trabalhadores de suas terras 

engrossou o proletariado, agravando a situação do trabalhador agrícola, e adensando o 

contingente denominado por Marx (2008) de superpopulação relativa. Por outro lado, com o 

fim da propriedade comunal, tal processo possibilitou também a criação de grandes 

proprietários de terras, “arrendatários capitalistas”.  

Assim, as contradições não são semeadas entre os produtores de forma autônoma, 

mas são inerentes ao próprio movimento da sociedade capitalista, o que nos diz que, mesmo 

os trabalhadores da Lagoa do Mineiro tendo resistido a tal processo com a conquista da terra, 

esta, por si só, não é suficiente para superar as relações capitalistas e o antagonismo de classe. 
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Há um circuito, uma totalidade, em que esses produtores estão inscritos dos quais não tem o 

controle.  

O caráter social do capital e sua necessária condição de universalização e 

socialização não oferecem condições para que os trabalhadores construam autonomamente 

outras relações sociais para além daquelas hegemônicas na produção mercantil, sob o 

capitalismo. 

Nessa perspectiva, lembramos o que Luxemburgo (1999) afirma já no início do 

século passado: “as cooperativas de produção têm de limitar-se, na melhor das hipóteses, a 

um pequeno mercado local tendo em vista que todos os ramos mais importantes da produção 

capitalista estão excluídos da cooperativa de produção” sob o controle dos trabalhadores 

(p.82). 

Portanto, há o estabelecendo de um amplo processo de cooperação representado, 

por um lado, pela acumulação cada vez mais privada das riquezas socialmente produzidas e, 

por outro, pela coletivização do trabalho, que sintetiza a “capacidade de trabalho socialmente 

combinada que se converte no agente real do processo de trabalho em seu conjunto” (MARX 

apud NETTO; BRAZ, 2007, p.113): o trabalhador coletivo. 

Nessa fase do avanço das forças produtivas, a introdução na produção da divisão 

do trabalho torna-se específica. Entretanto, para Marx (2008), a divisão social do trabalho é  

 

condição para que exista a produção de mercadorias, embora, 

reciprocamente, a produção de mercadorias não seja condição necessária 

para a existência da divisão social do trabalho. Na velha comunidade 

indiana, há a divisão social do trabalho, sem que os produtores se convertam 

em mercadorias (p.64).  

 

Nesse sentido, tal como a divisão capitalista do trabalho, o trabalhador não pode 

ser despojado dos seus conhecimentos e nem perder o controle de suas tarefas. Assim, 

diferentemente de outros sistemas em que os trabalhadores continuam detendo o 

conhecimento no processo de trabalho; processos em que “os trabalhadores executavam as 

suas operações sob formas de cooperação” (NETTO; BRAZ, 2007, p.111) cujas técnicas 

produtivas são inteiramente controladas pelos trabalhadores,  

 

aqui, já não se trata de reunir trabalhadores num espaço físico determinado; 

trata-se de reuni-los e de especializar as suas atividades (...). Essa divisão 

conduz à especialização das atividades e, ao mesmo tempo, à destruição dos 

saberes de ofício (...) o trabalhador será despojado dos seus conhecimentos e 

perderá o controle de suas tarefas (Idem, p.111-112). 
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Trata-se, portanto, da divisão entre as decisões e o planejamento dos processos 

produtivos e a sua execução. Assim, o trabalhador perde o controle desses processos, por 

completo, ocorrendo a subsunção real do trabalho ao capital, o que tem potencializado por 

parte deste o aumento da extração de mais-valia. O produtor, destituído das condições de 

trabalho, sem acesso aos meios de produção (terra, instrumentos, ferramentas, instalações, 

tecnologia, etc) socialmente e historicamente construídos pela humanidade, perde por 

completo sua autonomia e controle sob os processos de (re)produção, não tendo outra opção 

além da venda da força de trabalho.  

Nesse sentido, ressaltamos a reprodução das relações hegemônicas no âmbito das 

relações de trabalho, por exemplo, com a forte presença do processo de venda da força de 

trabalho dos produtores que vivem na Lagoa do Mineiro para as empresas e/ou “projetos” do 

agronegócio circunvizinhos, como a Ducoco Alimentos S/A e o Projeto de produção irrigada 

do Baixo Acaraú, já caracterizados por nós no Capítulo I. Isto tendo em vista que, mesmo 

tendo o acesso a terra, não há a socialização dos demais meios de produção, não apenas nas 

comunidades, mas em toda a sociedade. Desta forma, os trabalhadores da Lagoa do Mineiro 

estão imbuídos na cadeia de compra e venda de mercadorias, de produção e reprodução do 

capital, e, portanto, de perpetuação das bases de sustentação da sociedade capitalista: a 

propriedade privada e a divisão do trabalho sob a lógica da alienação. 

 

Quando a propriedade dos meios de produção é coletiva, mesmo que se 

registre alguma divisão do trabalho, a compra e a venda não são possíveis, 

uma vez que o produto do trabalho pertence a coletividade em seu conjunto. 

Isso significa que a produção de mercadorias tem como condições 

indispensáveis a divisão social do trabalho e a propriedade privada dos 

meios de produção – sem ambas, produzem-se bens, valores de uso, mas não 

há produção mercantil (NETTO; BRAZ, 2007, p.80).  

 

Chamamos atenção para as pessoas entrevistadas que, dentre os 15(quinze) 

representantes das localidades e instâncias organizativas mais gerais, 2 (duas) estão 

diretamente vinculadas ao processo produtivo em grande escala fora da comunidade: uma na 

condição de assalariado e outro na condição de “trabalhador temporário”. Isso sem falar na 

considerável incidência de jovens, especialmente do sexo masculino, que são deslocados para 

trabalhar nessas empresas e/ou projetos do agronegócio. Já em relação à população jovem 

feminina, observa-se ainda uma razoável incidência de deslocamento para os centros urbanos 

(principalmente Fortaleza/Ce, Itarema/Ce e Itapipoca/Ce) a fim do trabalho no setor de 
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serviços, em especial no trabalho doméstico. Vejamos os depoimentos abaixo acerca dessa 

situação:  

 

Com a Ducôco, briga agora não tem mais, não. Teve antes, mas agora somos 

amigos. Muita gente aqui que mora no assentamento, nasceu e se criou aqui, 

trabalha na Ducoco (Entrevistado 04 /Representante da localidade Corrente). 

 

Com a Ducôco, a relação é mais com os que são empregados lá, né, porque 

fora disso, que não seja empregado lá, não tem uma comunicação com eles, 

não (...) (Entrevistado 05/ Representante da localidade Cedro). 

 

Alguns trabalham no agronegócio. Às vezes você vai numa casa e tem três 

filhos de assentados trabalhando na firma (...). Eu adoro morar aqui (...). 

Todo mundo conhece a gente, dá uma boa noite (...). Já os jovens não 

pensam assim. O gosto deles é ficar trabalhando em Fortaleza. É por causa 

do emprego (Entrevistada 16 / Representante da localidade Barbosa). 

 

Essa lógica está presente não apenas na relação empresário/produtor, mas, em 

alguns casos, dentro das próprias localidades. Entre os próprios trabalhadores há processos 

intermediados pela compra e venda de mão de obra, uma forma de “subcontratação”, 

reforçando a “diferenciação social” (ARAÚJO, 2006) entre os produtores.    

 

O trabalho coletivo aqui nós trabalha um dia por semana. Se reúne na 

semana pra planejar. Aí vamos priorizar a área que tá mais precisa, né (...). 

Quando é na derruba do côco, a gente junta e vende. Aí aquele dinheiro que 

a gente recebe fica repartido. Tem alguma coisa pra comprar (coletivo) a 

gente tira do coletivo, o que sobrar a gente parte (...). É repartido assim: se 

eu tenho 20 diárias e outro tem 18 ou 10, aí se aquele que não pode ir e paga 

alguém pra ir no lugar, a diária é 12 reais. Aí, neste trabalho aí se eu tenho 

20 diárias (...) Aí não vai ter retorno nenhum (...). Às vezes, muitos, quando 

não vai, nós paga uma pessoa pra ir (Entrevistada 16 /Representante da 

localidade Barbosa).  

 

Na raspação de mandioca, a gente fala com duas mulheres pra pagar e o 

outro grupo é ajuda e assim a gente vai indo (...) tem dia que a gente 

encontra de 25 pessoas raspando mandioca na casa de farinha, as jovens, 

quando elas chegam da escola, do trabalho, aí vai todo mundo pra lá (...). 

Agora teve uma derruba do coco, aí eles tiram a parte deles e tiram a parte da 

cooperativa (...). E quando eles chegaram lá da Expoece, eles se reuniram e 

partiram o dinheiro com quem trabalhou (...). Ali no caso da Navegantes, ela 

trabalha aí ela paga uma pessoa pra ficar no dia do coletivo pra ela. O 

compadre Riba, ele também não trabalha no coletivo, porque ele trabalha no 

posto de saúde, né, o dia todo, mas no dia do coletivo ele paga uma pessoa 

pra botar lá no lugar dele (...) (Entrevistada 09 /Representante da localidade 

Sagüim). 
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Como se vê, as relações hegemônicas da sociedade capitalista, mesmo diante de 

muitas resistências, perpassam as relações entre os próprios produtores, o que implica sob a 

viabilidade da cooperação e divisão do trabalho dentro da localidade sob o controle dos 

trabalhadores. Diante disso, enfatizamos que a formação dos “assentamentos”  

 

deve ser entendida no seio do processo de desenvolvimento contraditório do 

capitalismo no território brasileiro. Um processo historicamente constituído, 

no qual a terra tem sido mantida como monopólio dos capitalistas e 

proprietários de terras, que a mantêm como reserva de valor e reserva 

patrimonial. Assim, em vez de ser terra de trabalho, tem servido para 

explorar o trabalho alheio, gerando renda para os proprietários e capitalistas 

rentistas (OLIVEIRA apud DINIZ, 2008, p. 173). 

 

Assim, com as transformações transcorridas ao decorrer das últimas décadas 

particularmente no Brasil, que acentua o domínio do capital estrangeiro e das grandes 

corporações sobre a economia brasileira, reconfigura-se o modelo de dominação do capital 

sobre a agricultura. A conseqüência desse processo pode ser também caracterizada partindo 

dos seguintes elementos, já presentes em documentos, nacionais, internos do MST: 

 

A exploração econômica nos assentamentos, que antes ocorria pela presença 

de diversos agentes econômicos que centralizavam a comercialização da 

produção ou que centralizavam o crédito (sejam as cooperativas tradicionais, 

ou grandes cerealistas ou atravessadores que atuavam nas regiões, ou os 

agentes financeiros), passou agora a ser desenvolvida em muitas regiões pela 

ação direta de grandes corporações transnacionais que agora arrendam as 

terras dos assentados, ou estabelecem contratos de integração, em condições 

muito desfavoráveis. Na medida que o assentado arrenda uma parte da terra 

ele perde o controle econômico e político sobre uma parcela da área de que 

dispõe. E na medida em que ele se integra em alguma cadeia produtiva, o 

contrato assumido passa a ditar toda a norma do trabalho a ser desenvolvido 

na sua terra (o que, como, quando), além de determinar a forma de 

comercialização e as condições de financiamento. Agora, o capital 

modificou as bases de sua dominação, que antes se dava pela monopolização 

do território através do controle do crédito e pelo controle da 

comercialização, passando a se realizar agora pela sua plena e efetiva 

territorialização (controle absoluto do território). A exploração dos 

camponeses que antes se dava no momento da circulação das mercadorias, 

gerando uma exploração indireta, agora com o avanço do agronegócio, passa 

para uma exploração direta do capital sobre o trabalho dos camponeses
155

.   

 

Diante da inexistência de um processo de cooperação ampla, de produção em 

grande escala, para além da agricultura familiar, que possibilite a geração de “empregos” na 
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 Documento Os assentamentos no centro de nossas ações. MST, Setor de Produção, Cooperação e Meio 

Ambiente, 2006. 
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perspectiva da divisão do trabalho dentro da Lagoa do Mineiro, o vínculo direto e indireto 

com as empresas do agronegócio e as de outros ramos atravessam a vida daqueles agricultores 

“transformando em capital os meios sociais de subsistência e os de produção, convertendo em 

assalariados os produtores diretos” (MARX, 1988, p.830). 

 

Pelo menos, os meus filhos, se tivessem emprego aqui, eles não tinham saído 

daqui pra canto nenhum, tinham ficado aqui pra viver todo mundo junto. 

Mas não tem como se empregar, né. Nós temos aí uma fábrica, mas nunca 

foi incentivada, tivemos prejuízos, né. Aí, nesse tempo, tinham dois na 

fábrica de castanha, né. Aí, não tem outra opção (...) aí tem ficar trabalhando 

em outros lugares (Entrevistada 16 /Representante da localidade Barbosa). 

 

O que me faz eu não ter tanto prazer de morar aqui é eu não ter emprego e 

não ter como sobreviver bem com minha família (Entrevistado 17/ 

Representante da localidade Córrego das Moças). 

 

Destacamos, a partir dos depoimentos acima, as dificuldades existentes na 

trajetória construída pelos trabalhadores na produção em desenvolver formas mais complexas 

de cooperação como a agroindústria de beneficiamento da castanha do caju, que atualmente 

está desativada. Isso reforça os impasses, já destacados, no âmbito da gestão coletiva e 

cooperada. 

Vemos, então, a permanente reconfiguração das relações sociais nos marcos do 

capital, sem, no entanto, destituir o seu “núcleo central” representado no binômio 

exploração/dominação. Essas mudanças são, na verdade, partícipes do período mais recente 

em nossa história. Trata-se de um momento que acentua a reestruturação da produção e a 

reorganização dos mercados impulsionando consideráveis mudanças na divisão sóciotécnica 

do trabalho com o tripé “desemprego, precarização e terceirização”.  

Segundo Mota e Amaral (2008), tais transformações são parte de iniciativas 

inerentes ao “estabelecimento de um „novo equilíbrio‟, que têm como exigência básica a 

reorganização do ciclo de reprodução do capital, afetando tanto esfera da produção quanto as 

relações sociais” (p.27). Este movimento determina a reestruturação dos capitais, com as 

“fusões patrimoniais, a íntima relação entre o capital industrial e financeiro, as novas 

composições de força no mercado internacional, além da formação de oligopólios globais via 

processo de concentração e descentralização do capital” (p.27). Isto acompanhado pelo 

fenômeno da “desterritorialização” ou “externalização da produção” que intensifica a 

exploração e aumenta a produtividade da força de trabalho com o uso de novas tecnologias e 

novas modalidades de controle do capital sob o trabalho.  Orientando e conduzindo este 
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processo, a ideologia do “patrão de si mesmo”, parte de uma “nova racionalidade política e 

ética compatível com a sociabilidade requerida pelo atual projeto do capital” (MOTA; 

AMARAL, 2008, p.29). 

Diante das condições postas na realidade do campo brasileiro e cearense, saí a 

figura do antigo patrão, latifundiário, que já não cobra mais uma renda compulsória da 

produção, e entram os empresários e as agências financeiras, numa relação mais direta: 

“Nossa dívida, agora, é com o Banco” (Entrevistado 08/Representante da localidade Córrego 

das Moças). Tal condição, que se apresenta como “nova”, “afeta justamente o coração da 

resistência camponesa. Afeta sua autonomia no uso da terra, na organização do trabalho 

dentro dela e na liberdade de dispor da produção da melhor forma que lhe convier” 
156

. Isto 

além do risco de perder a terra conquistada. 

Todo esse processo parece favorecer a um maior controle social, no âmbito 

produtivo, do capital, tendendo a estabelecer uma consonância com os padrões vigentes de 

produção e a enfraquecer as relações de cooperação que apontem ao seu contrário. Sabendo 

que este controle não é apenas econômico como também político, não ousamos colocarmos 

um “ponto final” em nossa análise.  

É, portanto, somente com o intermédio do embate político, no acirramento da luta 

de classes, que as condições postas estarão a favor, ou não, de determinado projeto de 

sociedade, (in)viabilizando os processos de cooperação enquanto estratégia real e viável, mas 

não infalíveis, para “atravessar o desnorteante labirinto de contradições e reversões” 

(MÉSZÁROS, 2002). Afinal, “como pode o marxismo ter sucesso em identificar os objetos 

últimos da transformação socialista radical, mas não as formas e modalidades de transição 

pelas quais tal objetivo poderia ser alcançado?” (Idem, p. 517). Tal questão nos indica a dar 

passos adiante em nosso trajeto, considerando, a partir dos elementos já apresentados, a 

mediação da política como fundamental nesse processo. 

 

 

3.2. A mediação da política na (des)construção de uma visão de mundo 

 

 

Lembrando que a construção de hegemonia na sociedade capitalista representa a 

capacidade de uma classe ser, ao mesmo tempo, dominante e dirigente, devemos levar em 

consideração que um processo de cooperação com a perspectiva de uma “nova” hegemonia de 
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classe demanda, portanto, mudanças não apenas no âmbito da estrutura econômica e 

produtiva, mas uma conseqüente transformação na esfera da política e “no nível da moral, do 

conhecimento, da „filosofia‟” (GRUPPI apud MILITÃO, 2008, p. 144). Nesse sentido,  

 

pode haver reforma cultural, ou seja, elevação civil das camadas mais baixas 

da sociedade, sem uma anterior reforma econômica e uma modificação na 

posição social e no mundo econômico? É por isso que uma reforma 

intelectual e moral não pode deixar de estar ligada a um programa de 

reforma econômica; mais precisamente, o programa de reforma econômica é 

exatamente o modo concreto através do qual se apresenta toda reforma 

intelectual e moral (GRAMSCI, 2007, p.19). 

 

Sabemos que tais transformações não se dão por decreto. Isso é a própria história 

que nos diz. É, portanto, das entranhas do “velho” que o “novo” pode surgir. Tratando-se de 

um processo de continuidade e descontinuidade, Freire (1981) alerta para o seguinte 

equívoco: 

 

Incidindo sobre a estrutura do latifúndio, trasformando-a noutra, transitória, 

a do „assentamento‟, a reforma agrária exige um permanente pensar crítico 

em torno da ação transformadora mesma e dos resultados que dela se 

obtenham (...). Um desses equívocos, por exemplo, pode ser o de reduzir a 

ação transformadora a um ato mecânico, através do qual a estrutura do 

latifúndio cederia seu lugar à do „asentamiento‟, como quando alguém, 

mecanicamente, substitui uma cadeira por outra, ou a desloca de um lugar a 

outro (...). Mecanicismo, tecnicismo, economicismo são dimensões de uma 

mesma percepção acrítica do processo da reforma agrária. Implicam todas 

elas na minimização dos camponeses, como puros objetos da transformação. 

Daí que, numa tal perspectiva, de caráter reformista, o importante seja fazer 

as mudanças para e sobre os camponeses, como objetos, e não com eles, 

como sujeitos, também, da transformação (...). Os obstáculos ao aumento da 

produção, com os quais se defrontam os técnicos no processo da reforma 

agrária, são, em grande medida, obstáculos de caráter cultural (FREIRE, 

1981, p.31-32). 

 

Desta forma, frente à realidade analisada, vemos que há uma reciprocidade entre o 

avanço ou retrocesso da cooperação na produção e o fortalecimento ou enfraquecimento da 

organização política dos trabalhadores que vivem na Lagoa do Mineiro. Afinal, “o modo de 

produção da vida material condiciona o processo em geral da vida social, política e espiritual” 

(MARX apud NETTO; BRAZ, 2007, p.62). Como a relação social orientadora das relações, 

em geral, no capitalismo, a lei do valor é, portanto, “impregnada de política” (BEHRING 

apud RAMOS, 2005, p.41).  

Assim como na produção, o marco crucial na trajetória política que firma o início 

da construção de um projeto e uma identidade coletiva, de classe, incidindo sobre a visão de 
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mundo desses produtores é exatamente a desapropriação da terra e todo processo de 

organização e resistência política demandado em ocasião da luta pela terra.  

 

As principais mudanças que ocorreram antes da luta pela terra pra cá, pra 

depois do processo de desapropriação, foi o nível de consciência das 

pessoas. As pessoas tiveram a consciência da luta. Tiveram coragem para 

lutar pelo pedaço de terra. E após essa luta, elas também estão tendo a 

consciência de que só lutar pela terra não basta, mas que na terra precisa ter 

outro desenvolvimento: a saúde de qualidade, educação, melhor qualidade de 

vida das famílias. Então, o nível de conhecimento foi importante. Uma outra 

mudança também foi a questão estrutural, porque antes o assentamento não 

tinha estrada. Hoje tem um acesso a estrada, tem posto de saúde pra 

comunidade no assentamento, embora seja só um pra atender todo o 

assentamento, mas a gente considera também que isso é uma mudança. E 

também elas são frutos da luta... São bastante lutas que vem sendo feitas pra 

que isso venha acontecendo (Entrevistada 03/ Representante da localidade 

Barbosa). 

 

 É inegável a importância do conflito de classes para a formação ideopolítica dos 

trabalhadores que ali viviam sob as normas do patrão cuja exploração parecia ser “invisível” 

em meio a uma particular formação social própria do país e, especialmente, do Nordeste, 

como já vimos, cunhada pela mediação do favor, da benevolência e dependência.  

 

Aí nós dissemos: „sabe de uma coisa, nós não temos pra onde ir, nós vamo 

enfrentar‟. A Ducoco ainda botou uma cerca de arame aqui dentro do 

terreno. Aí nós se juntemo, mulher e home, botemo as mulhé na frente, aí 

quando chegou na frente da cerca...(Entrevistado 04/Representante da 

localidade Corrente). 

 

Os interesses divergentes passam a dar contorno e identidade às pessoas, que até 

então só se viam enquanto “moradores”, em torno de um projeto coletivo. A figura do patrão 

e da empresa (Ducoco Alimentos S/A), de um lado, e dos produtores, de outro, assumem uma 

conformação de classes com interesses inconciliáveis. As contradições inerentes ao 

capitalismo em sua fase contemporânea são, assim, expostas assumindo configuração desses 

“dois lados”. 

É, portanto, no acirramento dos conflitos e das lutas sociais, na medida em que as 

classes antagônicas tentam defender seus interesses de classe, que se amplia o elemento da 

política, presente nessas lutas, “pois a luta pela terra, embora, aparentemente, seja apenas uma 

luta por melhores condições de sobrevivência, é essencialmente política, posto que a 

resistência e a luta pela posse da terra são dimensões as práticas da negação dessas situações a 

que os camponeses estavam submetidos” (DINIZ, 2008, p.13).  
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Sobre isso, destacamos a importante mediação que a luta passa a ter na vida dos 

trabalhadores, incidindo diretamente na situação de correlação de forças sociais. Isto também 

porque “a luta pela terra se transforma em luta pela reforma agrária e, em conseqüência, num 

projeto político dos trabalhadores se estes, na sua luta, adquirirem consciência social para 

mudar a sociedade” (STÉDILE; FERNANDES, 2005, p.119). 

Então, embora ainda haja muitas dificuldades, é unanime que, após a 

desapropriação, ocorreram mudanças positivas, extremamente importantes para qualidade de 

vida na comunidade. Tais mudanças apresentam-se no âmbito político e organizativo a partir 

de alguns elementos, como: proximidade na relação entre os próprios produtores; maior 

acesso a políticas públicas (educação e saúde, principalmente) e a infra-estruturas, como 

estradas e habitações; maior grau de autonomia de decisão e participação política nas 

organizações políticas internas e externas às localidades, antes, para eles, inexistente e 

impensável.  

 

Mudou tanto que, às vezes, fica até difícil de você alcançar a medida do que 

mudou aqui. Depois do assentamento, tem essa questão da educação, né. A 

educação melhorou bastante (...). Depois do assentamento nós ganhemos 

mais nome, né, mais responsabilidade, né (...). Nós passamos a ter mais 

crédito, quando nós passamos a viver independentemente, porque quando 

nós passamos a ser assentamentos nós passamos a ser, praticamente, 

independente. Nós aqui trabalha como nós quer. Faz o que a gente quer aqui 

dentro. É claro que existem as leis que nós temos que também cumprir, mas 

aí a gente passou a ter mais nome, né, e ser mais visto (...) A sobrevivência 

mudou também muito porque a gente aqui, na desapropriação, todo mundo 

era chamado de analfabeto. A questão da moradia, né, também mudou 

muito, né, que a gente morava em casinha de taipa (...) A questão da 

alimentação da gente também melhorou, né (...) Hoje, todo mundo melhorou 

100% as condições de vida, né (...) como a questão dos projetos também que 

nós ganhemos o direito de fazer isso, né (...) Aqui nós tem mudado pra 

melhor (Entrevistado 02 /Representante da COOPAGLAM). 

 

Mudou muito. Teve uma mudança de 100%. Porque aqui era só vareda. Não 

tinha uma estrada. Hoje nós temos um acesso na frente de nossas casas (...). 

Cada um tem uma casa de tijolo (...). De primeiro a gente andava léguas e 

léguas de pés, porque não tinha transporte pra andar. Hoje já tem 

(Entrevistado 04/Representante da localidade Corrente). 

Para o desenvolvimento local e sustentável da comunidade, eu acho que o 

nível de conhecimento das famílias melhorou, porque antes a família não 

tinha autonomia própria e hoje a família tem autonomia pra chegar numa 

reunião e dizer o que não quer. Eu acho que a principal mudança política pro 

desenvolvimento da comunidade é essa, né. É as pessoas ter autonomia pra 

dizer o que quer, o que é importante pra nós e o que não é (Entrevistada 03/ 

Representante da localidade Barbosa). 
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Ainda a respeito da organização coletiva, segundo os entrevistados, houve um 

avanço considerável tendo em vista que, antes da desapropriação não existia nenhuma prática 

“comunitária”, de organização e gestão coletivas, incidindo consideravelmente sobre a 

qualidade de vida naquelas terras.  

 

Nesse tempo ninguém sabia o que era comunidade. Eu não sei como é que 

chegou o nome comunidade até aqui (Entrevistado 04/Representante da 

localidade Corrente). 

 

Sobre isso, relembremos o trecho da entrevista realizada com a Dirigente do Setor 

de Produção do MST no Ceará, que, na ocasião, referia-se ao motivo que a levou a se inserir 

no MST, quando ainda era educadora.  

 

Toda vez que a gente investia na capacitação, na escolarização das pessoas, 

as pessoas aprendiam, falavam, participavam e tudo. Só que quando era na 

época das eleições as pessoas votavam nos coronéis lá, né. Votava no cara 

que era um fazendeiro da região e eu dizia “mas por quê?”. E eles me 

respondiam: “é o seguinte, se eu não votar nele, ele me bota pra fora, eu sou 

morador dele, então eu tenho obrigação”. Então não adianta pensar na 

conscientização das pessoas se eles não têm motivo pra se libertar. Então, 

pra mim, essa história do MST de conquistar a terra libertava as pessoas. 

Então meu trabalho teria mais fundamento nisso porque as pessoas tinham a 

terra e era mais fácil não ficarem tão controlados, porque eu nunca aceitava 

aquele controle, porque como meu pai era pequeno dono de terra, que era do 

meu avô, a gente nunca teve esse medo. Não que meu pai era consciente 

politicamente, mas ele não tinha obrigação nenhuma. Então eu achava que 

isso era um crime: as pessoas se sujeitar ao cara só porque o cara tinha a 

posse da terra (...). Então a vinda pro Movimento era muito pensando nisso: 

no Movimento as pessoas conquistam a terra e aí é mais fácil termos a 

libertação. É mais fácil, mas não é o motivo principal, né (risos). Hoje 

quando você chega não resolve só quando você conquista a terra também. O 

caso é mais polêmico. Então o que mais me motivava era isso (...). Foi muito 

importante a vinda, participar da primeira marcha, da primeira discussão 

com o Movimento que me deu uma outra visão disso (Dirigente do Setor de 

Produção do MST no Ceará). 

 

Mediante a tais considerações, observa-se o importante papel da organização 

política, no caso o MST, na construção de um projeto coletivo. Desta forma, ressaltamos a 

passagem que nos diz que “a política atravessa todas as esferas do ser social, tornando-se 

sinônimo de „catarse‟, processo pelo qual certa classe se eleva a uma dimensão universal, ao 

superar seus interesses econômico-corporativos (COUTINHO apud RAMOS, 2005, p.48-49). 

Trata-se, portanto, de uma relação bastante estreita entre o conflito direto na luta pela terra, 

necessidade concreta, intermediado pelo MST, e as mudanças concebidas no âmbito da visão 

de mundo. 
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Então, a mediação da organização política toma importância fundamental para 

avançar nos caminhos de uma nova hegemonia que, como já bem referenciamos, demandará 

não apenas outra base econômica, como também terá como pressuposto uma concepção de 

mundo. 

Neste sentido, segundo Gramsci (2006), é preciso, antes de tudo, “demonstrar que 

todos os homens são „filósofos‟, definindo os limites e as características desta „filosofia 

espontânea‟”, da filosofia que, por exemplo, está contida no senso comum, no bom senso, na 

“religião popular e, conseqüentemente, em todo o sistema de crenças, superstições, opiniões, 

modos dever e de agir que se manifestam naquilo que geralmente se conhece por „folclore‟ 

(p.93)”. Entretanto, há que se passar a um segundo momento: “ao momento da crítica e da 

consciência”, afinal, “hegemonia realizada significa a crítica real de uma filosofia, a sua 

dialética real” (GRAMSCI apud DIAS, 1997, p.36). Isso implica refletir sobre o seguinte:  

 

é preferível „pensar‟ sem disto ter consciência crítica, de uma maneira 

desagregada e ocasional, isto é, „participar‟ de uma concepção do mundo 

„imposta‟ mecanicamente pelo ambiente exterior, ou seja, por um dos muitos 

grupos sociais nos quais todos estão automaticamente envolvidos desde sua 

entrada no mundo consciente (...) ou é preferível elaborar a própria 

concepção do mundo de uma maneira consciente e crítica (...) participar 

ativamente na produção da história do mundo (...)? (GRAMSCI, 2006, p.93-

94).  

 

É por isso que Gramsci afirma ser a política a forma elementar de assegurar a 

relação entre a filosofia “superior” e o senso comum
157

. Trata-se, portanto, de tornar crítica 

uma atividade já existente. 

Sobre esse assunto, atentamos para as particularidades da realidade dos 

trabalhadores que vivem na Lagoa do Mineiro. Mesmo que o MST tenha, principalmente, 

durante a década de 1990, desenvolvido ações e garantido referência política especialmente 

no âmbito da produção e da educação, isso não se deu sem a presença de outros sujeitos 

coletivos.  Durante o processo de acirramento dos conflitos e da luta pela terra, por exemplo, 

o intermédio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) e das CEBs foi fundamental, 

influenciando decisivamente na concepção de mundo dos produtores. 
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 “Uma filosofia da práxis só pode apresentar-se, inicialmente, em atitude polêmica e crítica, como superação 

da maneira de pensar precedente e do pensamento concreto existente (ou mundo cultural existente). E, portanto, 

antes de tudo, como crítica do „senso comum‟ (...); e, posteriormente, como crítica da filosofia dos intelectuais, 

que deu origem à historia da filosofia e que, enquanto individual (...), pode ser considerada como „culminâncias‟ 

de progresso do senso comum (...)” (GRAMSCI, 2006, p.101). 



182 

 

A primeira reunião que nós tivemos, pra ajudar a encorajar nós analfabeto, 

sem saber o que fizesse, né, foi com o Padre Faes. Sabe aonde? Em Juazeiro 

do Norte. A luta veio de longe (...). Nessa época aí a gente ouvia falar no 

Movimento, como hoje tem aí, né, mas a gente só ouvia falar aquelas coisas 

do Carajás, mas também não conhecia. Agora, quando foi chegando o tempo 

de reunião daqui e pra acolá (...). Mas aqui , antes, foi só nós mesmo, o 

movimento foi feito por nós (...). Nós fizemos a única tentativa de 

acampamento aqui que era nós mesmos (...). A gente deve muita 

homenagem ao Dr. Pinheiro que nos orientou também. No começo, aqui nos 

trabalho, sem a orientação dele, não tinha dado certo (...) „o que é que vocês 

tem que fazer‟, ele disse, „o sindicato‟. Na época aqui não tinha sindicato 

(...). Nós criamos o sindicato de Itarema (...). Eu acompanhei o cargo de 

conselho, né (...) (Entrevistado 15/Representante da localidade Corrente). 

 

 

Como podemos perceber no depoimento acima, a “cerca”, o “latifúndio”, 

conforme os militantes do MST nos dizem, não existe apenas na terra. Há também um 

cerceamento do conhecimento sobre os fatos políticos e seus determinantes, o que implica 

diretamente sob a organização coletiva dos trabalhadores. Esta, vale ressaltar, é tida na 

história do país como “caso de polícia” sendo acompanhada pela herança da falta de uma 

ampla liberdade política e de uma efetiva democracia que viabilize a “socialização da 

política” (NETTO, 1990). 

 

Na época da luta do assentamento, aqui, foi movida pela a igreja, as 

comunidades eclesiais de base. Então, o Movimento ainda não tinha chegado 

aqui no Ceará, né. Depois que o Movimento chegou no Ceará, a Lagoa do 

Mineiro já estava em processo de luta e desapropriação. Por isso que há um 

processo de muitas famílias hoje não ter esse vínculo grande com o 

Movimento. Então, eu acho que é um vínculo bom que o assentamento tem 

com o Movimento (Entrevistada 03/Representante da localidade Barbosa). 

 

Outro elemento que implicou sobre a situação disposta no relato acima foi à 

inexistência de um “acampamento” intermediando o conflito e a luta pela terra, o que 

realmente não foi comum entre as comunidades rurais, desapropriadas pelo INCRA, da 

região, pois, em suma, são formadas por famílias remanescentes, que já moravam nas terras. 

Isso implica sobre as relações sociais que se constituíram no local.  

Conforme já dispomos no Capítulo II, enfatizamos, particularmente, o papel da 

igreja católica na construção de uma concepção de mundo predominante entre os 

trabalhadores que moram e vivem na Lagoa do Mineiro, afinal “pela própria concepção de 

mundo, pertencemos sempre a um determinado grupo, precisamente o de todos os elementos 

sociais que compartilham um mesmo modo de pensar e de agir” (GRAMSCI, 2006, p.94). 

Neste sentido, senso comum, religião e filosofia estão em conexão, mas, no 

entanto, não podem se confundir, tendo em vista que “a filosofia é uma ordem intelectual, o 
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que nem a religião nem o senso comum podem ser (...). A filosofia é a crítica e a superação da 

religião e do senso comum e, nesse sentido, coincide com o „bom senso‟, que se contrapõe ao 

senso comum” (Idem, p.96). Desta forma, 

 

Os elementos principais do senso comum são fornecidos pelas religiões e, 

conseqüentemente, a relação entre sendo comum e religião é muito íntima do 

que a relação entre senso comum e sistemas filosóficos dos intelectuais. 

Mas, também com relação à religião, é necessário distinguir criticamente. 

Todo religião, inclusive a católica (...), é na realidade uma multiplicidade de 

religiões distintas e freqüentemente contraditórias: há um catolicismo dos 

camponeses, um catolicismo dos pequenos burgueses e dos operários 

urbanos, um catolicismo dos intelectuais, também este variado e desconexo 

(GRAMSCI, 2006, p.115).  

 

Devido a fatores internos e externos, embora haja presença marcante e 

reconhecimento político por parte dos produtores em relação ao MST, na região há um 

conjunto de forças bastante heterogêneas incidindo sobre as experiências locais. Durante a 

pesquisa, observamos que a direção política dos trabalhadores da Lagoa do Mineiro ainda não 

está consolidada, fazendo dessa área, como já afirmamos, um território em disputa. 

 

Eu não posso dizer que a direção política aqui no Assentamento é do MST, 

né. Eu penso que tem pessoas lá dentro que se identificam com a luta, que se 

identificam com o movimento, mas existe um ecletismo muito grande dentro 

da direção, hoje, do Assentamento que inclusive a gente tem dificuldade de 

compreender o que as pessoas são mesmo, né (...). Não é unanimidade a 

gente dizer que a direção é do MST, no caso o Colegiado Gestor, né. Nós 

temos, por exemplo, o Setor de Educação que é bem vinculado ao 

Movimento, que tem um vínculo direto com a Organização, né. Temos um 

Setor de Produção que tem essa atividade vinculada a assistência técnica 

com o Movimento, mas nós temos também algumas atividades que a gente 

não consegue avançar, né, inclusive do ponto de vista da Cooperativa 

mesmo. Hoje, por exemplo, nós temos ações dentro da Cooperativa que não 

é só do Movimento porque hoje a gente consegue se articular com outras 

organizações e faz com que o Colegiado também abrace isso e não fique 

uma direção vinculada só especificamente ao MST. Existe ação da 

Federação, do Sindicato, do Estado que é mais forte que as próprias 

organizações. Inclusive pelo fato do Assentamento ter tido assim uma, ele 

tem avançado do ponto de vista da sua autonomia, ele tem algumas ações 

desenvolvidas com o Estado que vai diretamente sem necessariamente se 

vincular com a FETRAECE ou com o MST. Isso de certa forma acaba sendo 

um pouco negativo (Dirigente da Brigada “Francisco Barros II”). 

 

Nessa perspectiva, frente a transformações nas relações trabalho junto a 

redefinições entre Estado e sociedade civil no contexto histórico mais recente, torna-se 

necessário chamar atenção para mudanças também ocorridas no âmbito da organização 
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política dos diversos segmentos sociais. Isso demanda reconhecer as “múltiplas forças 

políticas que emergem em escala mundial, constituindo-se numa ampla teia de aparelhos 

intelectuais e movimentos variados que, com diversas reivindicações e formas de luta, 

caracterizam novos sujeitos políticos” (RAMOS, 2005, p.46).  

Sob esse ângulo, “além dos partidos e dos sindicatos, ganha visibilidade, na arena 

política, a presença de novas instâncias e mecanismos de participação coletiva” (Idem, p.51). 

No entanto, novamente lembramos que  

 

muito diferente do “estilhaçamento” da política, o que temos é a ampliação 

do campo da política. Ao contrário de “novos sujeitos políticos”, que 

substituam os “velhos” sujeitos – como, por exemplo, o proletariado -, o que 

temos são sujeitos políticos renovados pluridimensionalmente. Em lugar de 

“novas práticas sociais” temos uma práxis social com dimensões ainda 

ignoradas. E muito mais do que “novos espaços políticos”, o que temos são 

espaços políticos esquecidos na cotidianidade e que necessitam ser 

conectados à totalidade concreta, para que possam ser apreendidos 

(EVANGELISTA, 1997, p.53). 

 

Considerando a realidade da Lagoa do Mineiro, percebemos que, atualmente, tal 

como na esfera produtiva, no âmbito da organização política há uma situação generalizada 

que aponta para um desânimo em relação à participação política que tem incidido com força 

sob a capacidade organizativa dos trabalhadores frente ao avanço do agronegócio na região na 

última década. Vejamos as considerações: 

 

A questão política aqui dentro do assentamento tá muito dividido. Num tá 

junto como era antes, não. Antes só bastava dar um grito e o pessoal corria. 

Era como cachorro no meio das ovelhas, se juntava tudinho. Hoje todo 

mundo conhece o povo e não tem mais medo e pronto (Entrevistado 04/ 

Representante da localidade Corrente). 

 

Antigamente as normas eram construídas por um grupo bem maior. Todo 

sábado a gente se reunia, todo mundo saía de lá com a sua tarefa. Todo 

mundo sabia o que ia fazer, hoje ninguém não sabe nada, se restringe a um 

grupo pequeno (Entrevistada 12/Representante da localidade Sagüim). 

 

Quando assumimos, o sindicato não tinha nada. E conquistamos muitas 

coisas. O sindicato, hoje, é fraco de novo. Não há mais período de luta por 

terra e nem por outra luta. Se os sindicatos cansaram, eu também cansei
158

. 

 

Antes de tudo, reafirmamos o seguinte: partimos do ponto de vista de que a 

história da sociedade de classes não segue uma linearidade, mas é processual e, portanto, 

                                                           
158

 Ver depoimento em Terra feita de gente: uma história de emancipação social no Ceará. Fortaleza: Cetra, 

2003, p.173. 
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permeada “por correlações de forças, entre diferentes sujeitos coletivos, que constroem 

alianças em torno de objetivos comuns que se unificam na consolidação de projetos 

hegemônicos que mantêm vinculação com a defesa de projetos societários” (RAMOS, 2005, 

p.50). 

Para compreender os determinantes desse fenômeno é necessário, antes de tudo, 

explicar tal situação “pelas contradições da vida material, pelo conflito que existe entre as 

forças produtivas sociais e as relações de produção” (MARX, 2007, p.46). Muito embora haja 

resistências e processos que apontem para possíveis rupturas, que se apresentam com mais 

afinco em determinados momentos históricos de acirramento das contradições e da luta de 

classes, há, primordialmente, uma hegemonia estabelecida que incide sob as formas de 

(re)produção da vida social ainda vigente entre nós. Afinal,  

 

as idéias da classe dominante são, em todas as épocas, as idéias dominantes, 

ou seja, a classe que é o poder material dominante da sociedade é, ao mesmo 

tempo, o seu poder espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição 

os meios para a produção material dispõe assim, ao mesmo tempo, dos 

meios para a produção espiritual (...) na medida, portanto, em que dominam 

como classe e determinam todo o conteúdo de uma época histórica, é 

evidente que o fazem em toda a sua extensão e, portanto, entre outras coisas, 

dominam também como pensadores, como produtores de idéias, regulam a 

produção e a distribuição de idéias do seu tempo; que, portanto, as suas 

idéias são as idéias dominantes da época (MARX; ENGELS, 2009, p.67). 

 

Lembremos que, conforme Dias (1997), um dos elementos primordiais na 

construção e consolidação da hegemonia burguesa é a “naturalização/des-historicização da 

vida social”. Esse processo é acompanhado pelo “ocultamento da dominação política”, 

dificultando a “tomada de consciência dessa dominação pelas classes subalternas”.  

Nesse sentido, frente à aparente liberdade individual, “a construção da identidade 

e dos projetos das classes subalternas são praticamente inviabilizados” (p.35). O projeto de 

uma classe, dominante e dirigente, passa a ser “universal”. Portanto, a liberdade desta classe 

figura de forma generalizada como sendo a liberdade de todas. Os interesses, divergentes e 

antagônicos, passam a ser em prol do “bem comum”. É, então, nesse processo “fantasioso” 

que, concretamente, as relações de “exploração-opressão” são naturalizadas. Tem-se o 

consenso e a conciliação no lugar do conflito. É nesses termos que a hegemonia do capital vai 

se recompondo diante da contraditoriedade da luta de classes. As “estratégias do consenso”, 

da hegemonia, vêm se reconfigurando tendo, hoje, como representante primordial os governos 

de conciliação ou de composição de classes. 
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Como vemos, o Estado realmente tem exercido uma força motriz para as forças 

sociais predominantes no país e, particularmente na vida e no trabalho dos produtores (e de 

seus projetos coletivos) em áreas como a Lagoa do Mineiro. Isso demanda recordarmos que, 

historicamente,  

 

o Estado liberal constitui o arcabouço legal-institucional necessário à 

implementação do monopólio da racionalidade capitalista (...). Esse Estado 

atua como garantidor das políticas de acumulação e reprodução da burguesia 

e de suas frações, sustenta o arrocho salarial, impõe um modelo educacional 

e de saúde: nega, continua e historicamente, as identidades e os direitos dos 

trabalhadores (...) busca interditar, através de suas políticas, os movimentos 

da sociedade contrários à racionalidade capitalista (...). O Estado sempre 

escamoteou que a racionalidade de mercado estava rigorosamente calcada na 

sua intervenção, que decidia e decide a quem beneficiar e/ou controlar 

(DIAS, 1997, p.33-34). 

 

O Estado, por exemplo, através de políticas de “promoção” da cultura, produção, 

comercialização, entre outras, coordenadas pelo INCRA, através de “parcerias público-

privado”, tem tido bastante presença e influência no controle e regularização das relações 

sociais na Lagoa do Mineiro. Sabemos que o Estado brasileiro, sob a ótica da tecnocracia, 

atrelado aos interesses da burguesia nacional e internacional, foi o grande patrocinador do 

desenvolvimento capitalista da agricultura orientado pela política de modernização. “Esse 

fenômeno de amplitude nacional foi seletivo, beneficiando determinados setores produtivos, 

grupos sociais e regiões” (DINIZ, 2008). 

Atualmente, sob a política de conciliação, a classe dominante e dirigente, por 

intermédio do Estado, tem acionado medidas desconcertantes no âmbito da agricultura 

familiar e, por outro lado, tem priorizado, com competência, subsídios ao agronegócio, 

perpetuando e aprofundando a grande propriedade privada e a dependência dos produtores, o 

que inviabiliza seus projetos coletivos. 

Sobre isso, os depoimentos abaixo nos apontam algumas questões importantes: 

 

Nós tínhamos uma investida de crédito lá dentro e tinha a assistência técnica 

(...). Quando acaba o crédito do PROCERA, acaba crédito, acaba assistência 

técnica (...), a Cooperativa fica endividada e aí cái o desânimo geral das 

pessoas. Ela chegou a ser o segundo lugar produtora de mudas de cajueiro no 

Nordeste! Então, era uma ação muito importante. Acabou o apoio a isso, 

acabou a assistência técnica, o povo não se reergueu com isso (...). Em Santa 

Catarina se sustentou a Cooperoeste lá porque ela já era estruturada, já tinha 

um capital interno que deu pra garantir, senão ela tinha quebrado também 

(...). Mas no caso nosso da Lagoa do Mineiro, lá tava no início do projeto. Se 

Lagoa do Mineiro já tivesse estruturado o projeto e tivesse faltado o recurso, 
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sem problemas. Eu acho que tinha sido melhor. Mas ela tava no início do 

projeto quando acabou o crédito (...). A outra coisa é a própria questão do 

capital, né. Final de 90 pra cá foi a entrada oficial do capitalismo no campo. 

As empresas vão pro campo pra destruir a pequena agricultura. Na medida 

em que eu corto o PROCERA, o capitalismo chega, entra com mais vigor no 

campo, com o agronegócio e essas coisas todas. Então, houve uma quebra 

intencional por uma necessidade do capital. E isso não mudou no governo 

Lula. Piorou, de certa forma, porque o agronegócio teve mais acesso a mais 

recurso (...). Elas – as cooperativas - precisam de incentivo. As grandes 

empresas têm, mas as cooperativas não têm esses incentivos todos. E aí 

houve um desanimo grande. Houve uma frustração! (...). Não se reestruturou 

um novo crédito da reforma agrária. Se tivesse no governo Lula renegociado 

as dívidas, mas reimplementado um novo crédito pra reforma agrária, nós 

estaríamos num outro auge (...). Pode até ter renegociada as dívidas, mas só 

tem acesso se for dentro do PRONAF e o PRONAF ele é da família, ele não 

é da Cooperativa. Ele é individual. Até as estruturas coletivas que entram 

dentro é dividido pelas famílias (...). O PRONAF não é pra cooperação, é pra 

família e isso não apóia. Não reestrutura as Cooperativas. Aliás, as 

cooperativas, no governo Lula, apesar da gente ter discutido e tal, elas não 

têm o incentivo que deveriam ter, nem fiscal (...). Elas entram na disputa 

como todas as outras empresas. Então é muito difícil a gente ter uma 

estrutura Cooperativa de apóio do Estado pra gente avançar com a 

cooperação, tá muito complicada ainda. E acho que isso reflete nas próprias 

cooperativas de base. Como a gente não tem produção suficiente pra entrar 

no mercado e concorrer e não tem crédito de apóio (...), isso tende a cair, 

como também o processo de organização da comercialização e tudo isso (...).  

Então, eu precisava ter dentro do meu lote pequenos barreiros. Eu precisava 

desenvolver tecnologias de convivência com o semi-árido dentro do meu 

espaço de produção hoje pra que eu tivesse uma boa produtividade. Ei tinha 

que fazer o processo de reparação do solo. Eu não preciso comprar o adubo 

químico pra fazer, mas eu preciso ter condição e conhecimento pra fazer isso 

(...). Então tudo isso tem um custo que não tá embutido (...). De fato, é muito 

mais caro desenvolver a produção no Ceará do que em outra região por conta 

da baixa produtividade, solo frágil, não tem água (...). Então isso é muito 

caro (...) (Dirigente do Setor de Produção do MST no Ceará). 

 

A falta de recurso é uma das dificuldades da produção coletiva. Adubação é 

caro (Entrevistado 13/Representante da localidade Lagoa do Mineiro). 

 

Essa situação vem sobrecaíndo sobre as condições de vida dos trabalhadores 

rurais que, frente às dificuldades e entraves enfrentados no desenrolar das propostas coletivas 

de produção e organização, passam continuamente a enfrentar uma situação de pauperização 

tendo como maior expressão o alto índice de empobrecimento acompanhado pelo 

aprofundamento das desigualdades sociais. Assim, a concentração de terras desapropriadas 

nos sertões cearense está relacionada, principalmente, com:  

 

o processo de ocupação do território, a importância econômica, política e 

social, as lutas por terras, a escassez dos créditos rurais subsidiados, as 

estiagens periódicas, o empobrecimento dos solos e a “oferta” de terra pelos 
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proprietários rurais. Estes fatores direcionaram a concentração dos 

assentamentos, em detrimento de áreas melhores para a exploração agrícola 

e pecuária, como as serras, os vales úmidos e o litoral (ALENCAR apud 

DINIZ, 2008, p.19). 

 

Para isso, enfatizamos a importância de um permanente reforço às relações 

intermediadas pela subserviência e dependência, estanque da organização política dos 

produtores.  

Aqui identificamos um processo cuja legitimidade jurídica é assumida 

essencialmente pelo Estado: a condição legalmente instituída de “assentado” que mais tem 

servido para reforçar a “passivização” (DIAS, 1997) em lugar da construção de uma 

identidade coletiva, classista. Este termo, estritamente institucional, que diz respeito aquele 

que está “cadastrado” junto ao INCRA e que, portanto, é responsável na família, em termos, 

pela concessão do uso da terra, ocupa o lugar da condição de trabalhador ou de produtor, 

interferindo na condição e formação política desses sujeitos. Isto já que, “até mesmo na mais 

simples manifestação de uma atividade intelectual qualquer, na „linguagem‟, está contida uma 

determinada concepção de mundo” (GRAMSCI, 2006, p.93). 

Outro aspecto que contribui para a perpetuação dessas relações no campo 

brasileiro é a situação ainda predominante da falta de acesso e qualidade nos serviços 

públicos, especialmente relacionados a educação e a saúde, mesmo após a desapropriação da 

terra. Isso implica, em muitos casos, no deslocamento cotidiano dos trabalhadores para os 

centros urbanos mais próximos ou mesmo para a capital do estado. Daí a necessidade que 

vem sendo pautada, hoje, principalmente pelo MST, de lutar não apenas contra o “latifúndio 

da terra”, mas também por demandas necessárias para a sustentabilidade da comunidade no 

local, o que significa ampliar as possibilidades políticas e econômicas da classe.  

Nessa perspectiva, contraditoriamente, os trabalhadores vinculados ao MST, junto 

a um conjunto de profissionais, em sua maioria professores, têm desenvolvido algumas 

importantes experiências no âmbito da formação dos trabalhadores rurais “Sem Terra” com o 

objetivo de formar profissionais (especialmente técnicos e professores) para atuar nas áreas de 

reforma agrária vinculadas ao MST - sob a bandeira política da Educação do Campo
159

 -, 

militantes e quadros políticos, intelectuais orgânicos
160

.  

                                                           
159

 “Nossa proposta é pensar a Educação do Campo como processo de construção de um projeto de educação dos 

trabalhadores e das trabalhadoras do campo, gestado desde o ponto de vista dos camponeses e da trajetória de 

luta de suas organizações. Isto quer dizer que se trata de pensar a educação (política e pedagogia) desde os 

interesses sociais, políticos, culturais de um determinado grupo social; ou trata-se de pensar a educação (que é 

um processo universal) desde uma particularidade, ou seja, desde sujeitos concretos que se movimentam dentro 

de determinadas condições sociais de existência em um dado tempo histórico. A Educação do Campo assume 
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Na esfera da educação, o Movimento desenvolveu nacionalmente, a partir da 

década de 1980, ações voltadas para alfabetização de jovens e adultos. Momento também em 

que surge a necessidade de educar as crianças acampadas. Em meados dessa década, foi 

criada a considerada primeira escola do Movimento, em Dionísio Cerqueira – Santa Catarina. 

Desde então, outras experiências foram desenvolvidas nesse âmbito, como a criação das 

seguintes instituições: a primeira Escola Nacional de formação dos Sem Terra, em 

Caçador/SC; a Fundação para o Desenvolvimento da Educação Popular (FUNDEP); o 

Instituto de Educação Josué de Castro (IEJC), escola de ensino médio, profissional para a 

agroindústria e de formação de professores, em Veranópolis/RS; o Instituto Técnico de 

Capacitação e Pesquisa da Reforma Agrária (ITERRA); Escola Nacional de Formação 

Florestan Fernandes (ENFF)
161

, escolas de ensino fundamental e médio, entre outras. É 

importante destacar que, dentre as definições do último Congresso Nacional do MST, 

realizado em 2007, foram priorizadas as seguintes atividades: “realização de estudos, a 

formação política, e o desenvolvimento de atividades políticas e de confraternização com os 

sem terra e com a sociedade” (MILITÃO, 2010). 

 

Esse investimento na formação técnica e política dos Sem Terra seria 

fundamental para a organização coletiva da terra e do trabalho porque, a 

partir de então, o problema da produção passaria a ter o mesmo grau de 

importância que a ocupação, já que os assentados passariam a participar da 

                                                                                                                                                                                     
sua particularidade, que é o vínculo com sujeitos sociais concretos, e com um recorte específico de classe, mas 

sem deixar de considerar a dimensão da universalidade: antes (durante e depois) de tudo ela é educação, 

formação de seres humanos. Ou seja, a Educação do Campo faz o diálogo com a teoria pedagógica desde a 

realidade particular dos camponeses, mas preocupada com a educação do conjunto da população trabalhadora do 

campo e, mais amplamente, com a formação humana. E, sobretudo, trata de construir uma educação do povo do 

campo e não apenas com ele, nem muito menos para ele” (p. 1). Texto Elementos para construção do projeto 

político e pedagógico da educação do campo, de Roseli Salete Caldart (Texto produzido a partir da exposição 

“A construção da identidade da Educação do Campo”, desenvolvida no Seminário Estadual da Educação do 

Campo promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná de 9 a 11 de março de 2004).  
160

 Segundo Gramsci (2006), “os intelectuais são os „prepostos‟ do grupo dominante para o exercício das funções 

subalternas da hegemonia social e do governo político” (p. 21). Destaca-se a necessidade da formação dos 

intelectuais orgânicos da própria classe trabalhadora, os principais organizadores e sistematizadores da cultura, 

tarefa central na construção de uma nova hegemonia. Estes [os intelectuais orgânicos de novo tipo] devem 

“imiscuir-se ativamente na vida prática, como construtor, organizador, persuasor permanente” (GRAMSCI, 

2006). 
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 “Edificada com a técnica do solo-cimento desenvolvida pela militância, essa escola proporcionou aos 

militantes, organizados em 22 brigadas (cerca de 1.000 trabalhadores), a apreensão de novos conhecimentos e 

técnicas em vários campos do saber, as quais seriam multiplicadas/disseminadas, pelas brigadas construtoras, 

nos assentamentos e acampamentos. A construção dessa escola contribuiu para formar intelectuais orgânicos, os 

quais seriam forjados pela unidade entre prática (construção) e teoria (cursos) no próprio processo de sua 

construção. Os cursos oferecidos pela ENFF variam dos livres aos de pós-graduação e visam atender às 

demandas e necessidades do Movimento, por isso privilegiam as áreas de ciências humanas e técnicas e, em sua 

maioria, estão ligados à terra, à formação política, a economia e à produção. Em 2009, a escola firmou convênio 

com instituições de ensino médio e superior que garantem a certificação das autoridades educacionais, entre as 

quais se encontram 50 universidades públicas, entidades nacionais e internacionais, colaboradores e amigos de 

diversos setores sociais” (MILITÃO, 2010, p.215). 
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luta de massas, resultando num ganho político para o MST, que aglutinou 

em suas fileiras, também, os sem terra assentados (...). Assim, o MST 

reivindicava do Estado uma escola pública planejada para o meio rural, que 

privilegiasse o trabalho manual e o intelectual, rompendo assim com a 

dicotomia entre ambos. Em termos políticos, o MST entendeu que apenas a 

conquista da terra não resolveria o problema agrário e se não conseguiu 

promover a transformação social almejada, do ponto de vista social fez com 

que um grande número de desempregados voltasse ao campo para tirar da 

terra o seu sustento (...). Essa educação-formativa do MST assumiria uma 

tripla função: intensificar a produção social; desenvolver de forma plena as 

potencialidades do homem; e criar meios de transformar a sociedade (Idem, 

p. 212). 

 

Todavia, como podemos observar, mesmo diante dessas iniciativas, um dos 

maiores desafios postos a essa organização política continua sendo a formação. Isso tendo em 

vista que o grau de analfabetismo e desistência continua latente, muito embora o acesso a 

educação tenha melhorado na última década nas áreas de reforma agrária. Daí a importância 

dos permanentes convênios firmados, que vêm enfrentando constantes ameaças e 

dificuldades, com instituições de ensino e movimentos de trabalhadores via, por exemplo, do 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), criado em 1998. 

Segundo Militão (2010), diante dessas ações e dos números, hoje, apresentados 

pelo MST no âmbito de atividades formativas e educacionais, são suficientes para comprovar 

a hipótese de que o Movimento tem contribuído para uma reforma moral e intelectual, em 

termos gramscianos. Nessa perspectiva, o MST “está formando intelectuais orgânicos, 

desenvolve o modelo Escola única e reforma intelectual e moral gramscianos e, por isso, 

constrói a hegemonia da fração de classe camponesa e não de toda a classe trabalhadora” (p. 

215). Os dirigentes têm, portanto, uma relevante função intelectual, mas isso, todavia, na 

medida em que dirijam e organizem setores da classe trabalhadora em torno de determinados 

projetos políticos coletivos.  

 

Por isso, seria possível dizer que todos os homens são intelectuais, mas nem 

todos os homens têm na sociedade a função de intelectuais (...). Formam-se 

assim, historicamente, categorias especializadas para o exercício da função 

intelectual; formam-se em conexão com todos os grupos sociais, mas 

sobretudo em conexão com grupos sociais mais importantes, e sofrem 

elaborações mais amplas e complexas em ligação com o grupo social 

dominante (GRAMSCI, 2006, p.18). 

 

Como podemos observar, com a orientação dos escritos gramscianos, ressaltamos 

a importância, no processo de hegemonia, dos intelectuais. Antes, relembremos de dois 

grandes “planos superestruturais” correspondentes à função de hegemonia “que o grupo 
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dominante exerce em toda a sociedade e àquela de „domínio direto‟ ou de comando, que se 

expressa no Estado e no governo „jurídico‟” (GRAMSCI, 2006, p.21): “sociedade civil” (o 

que para Gramsci pode ser denominado por um “conjunto de organismos designados 

vulgarmente como privados”) e “sociedade política” (em suma, o Estado). Tendo em vista 

que tais funções são necessariamente “organizativas e conectivas”, os intelectuais, com 

vínculo orgânico a classe dominante e dirigente, são os “prepostos do grupo dominante para o 

exercício das funções subalternas da hegemonia social e do governo político” (GRAMSCI, 

2006), ou seja, são responsáveis tanto pela instituição do consenso “espontâneo” das grandes 

massas da população como pela coerção que, por excelência, é exercida por intermédio do 

aparelho estatal. Este, em geral, assegura “legalmente a disciplina dos grupos que não 

consentem, nem ativa nem passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade na 

previsão dos momentos de crise no comando e na direção, nos quais desaparece o consenso 

espontâneo” (p.21).  

Nessa perspectiva, frente a ascensão do MST na opinião pública dos grandes 

centros urbanos, enquanto sujeito coletivo que representa os interesses da maioria dos 

trabalhadores do campo, nas últimas décadas, a busca intermitente da classe dominante em 

consolidar a hegemonia na sociedade brasileira têm acionado mecanismos, próprios da função 

de hegemonia, no intuito de criminalizar e deslegitimar a luta dos “Sem Terra”. Isto por 

intermédio do Estado como dos aparelhos privados de hegemonia. A exemplo disso, vejamos 

a legislação abaixo: 

 

Art. 2º A propriedade rural que não cumprir a função social prevista no art. 

9º é passível de desapropriação, nos termos desta lei, respeitados os 

dispositivos constitucionais (...) 

§ 6º O imóvel rural de domínio público ou particular objeto de esbulho 

possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de 

caráter coletivo não será vistoriado, avaliado ou desapropriado nos dois 

anos seguintes à sua desocupação, ou no dobro desse prazo, em caso de 

reincidência; e deverá ser apurada a responsabilidade civil e administrativa 

de quem concorra com qualquer ato omissivo ou comissivo que propicie o 

descumprimento dessas vedações.  

§ 7º Será excluído do Programa de Reforma Agrária do Governo 

Federal quem, já estando beneficiado com lote em Projeto de 

Assentamento, ou sendo pretendente desse benefício na condição de inscrito 

em processo de cadastramento e seleção de candidatos ao acesso à terra, for 

efetivamente identificado como participante direto ou indireto em 

conflito fundiário que se caracterize por invasão ou esbulho de imóvel 

rural de domínio público ou privado em fase de processo administrativo 

de vistoria ou avaliação para fins de reforma agrária, ou que esteja sendo 

objeto de processo judicial de desapropriação em vias de imissão de posse ao 

ente expropriante; e bem assim quem for efetivamente identificado como 
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participante de invasão de prédio público, de atos de ameaça, seqüestro ou 

manutenção de servidores públicos e outros cidadãos em cárcere privado, ou 

de quaisquer outros atos de violência real ou pessoal praticados em tais 

situações. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

§ 8º A entidade, a organização, a pessoa jurídica, o movimento ou a 

sociedade de fato que, de qualquer forma, direta ou indiretamente, 

auxiliar, colaborar, incentivar, incitar, induzir ou participar de invasão 

de imóveis rurais ou de bens públicos, ou em conflito agrário ou 

fundiário de caráter coletivo, não receberá, a qualquer título, recursos 

públicos. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

Art. 2º-A. Na hipótese de fraude ou simulação de esbulho ou invasão, por 

parte do proprietário ou legítimo possuidor do imóvel, para os fins dos §§ 6o 

e 7o do art. 2o, o órgão executor do Programa Nacional de Reforma 

Agrária aplicará pena administrativa de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco 

mil reais) a R$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais) e o 

cancelamento do cadastro do imóvel no Sistema Nacional de Cadastro 

Rural, sem prejuízo das demais sanções penais e civis cabíveis. (Incluído 

pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)
162

. 

 

O ordenamento jurídico prevê claramente punição e impedimento no acesso a 

terra a quem participa de alguma organização política que luta pela terra, incidindo 

diretamente sob o acirramento dos conflitos agrários. De acordo com a lei, ações políticas dos 

trabalhadores, como manifestações com o intermédio de ocupação de terras (ato cuja 

denominação é de “invasão” e “esbulho”), são caracterizadas como atitude criminosa.  

Diante de uma situação em que os meios de comunicação são completamente 

monopolizados no Ceará pelas famílias Queiroz e Jereissati
163

, na Lagoa do Mineiro, embora 

haja, com muitas dificuldades, a presença de uma rádio comunitária dirigida pelo MST, os 

principais meios de informação que os trabalhadores têm acesso continuam sendo os 

hegemônicos. Desta forma, ressaltamos o papel desses meios, enquanto “conjunto de 

organismos designados vulgarmente como privados”, que, no cumprimento de sua função de 

hegemonia, interferem diretamente na visão de mundo dos produtores.  

A conseqüência desse processo esta, geralmente, no aprofundamento das 

divergências políticas internas, o que implica negativamente sob o processo ideopolítico, na 

coesão do projeto coletivo, voltado para a autonomia e controle dos trabalhadores, ou seja, no 

distanciamento da base em relação à direção. Observemos como tal situação é posta nos 

depoimentos abaixo: 
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 Ver Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. 
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 Podemos dizer que os dois grandes grupos de comunicação do Ceará são: Sistema Verdes Mares de 

Comunicação, da família do empresário Edson Queiroz, que, dentre outros, possui a TV Verdes Mares, afiliada 

Rede Globo, e o Sistema Jangadeiro de Comunicação, de Tasso Jereissati, que, dentre outros, possui a TV 

Jangadeiro, emissora afiliada ao Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.629-1993?OpenDocument
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a gente percebe que eles têm essa vontade de contribuir, né, mas sabemos 

também que, pelo fato de ter essa pressão da imprensa, pressão de outras 

pessoas que são contra a organização que tenta criminalizar o Movimento, 

isso tem influenciado também nas nossas famílias, né, que elas têm entrado 

na jogada da imprensa, na jogada da direita. Daí nós tem tido algumas 

limitações principalmente de apoio e de credibilidade das famílias para com 

a organização (Dirigente da Brigada “Francisco Barros II”). 

 
O que eu acho do MST (...) é que o MST (...) quer subir mais um degrau que 

os assentados. Nós assentados, somos Sem-Terra como eu acabei de dizer. 

Eu só digo que a terra é nossa quando a gente pagar. Como ninguém ainda 

não pagou, nós somos Sem-Terra. Mas o MST, eu acho que ele quer 

comandar os assentamentos como se fosse deles (Entrevistado 04/ 

Representante da localidade Corrente). 

 

Pra falar a verdade, aqui no Assentamento existe uma divisão. No caso, têm 

pessoas que apóiam a luta do MST, né. E tem gente que não quer ser MST, 

quer ser contra, luta contra isso aqui no assentamento e tá na gestão (...). Eu 

não sei nem entender essa parte que as pessoas não querem ser MST. Aí, não 

participam, não entendem (...). As pessoas não contribuem, nem vai, ainda 

fica protestando e, quando chega esse recurso, né (...) eles dizem: „não, isso 

aqui foi o governo que mandou, eu também tenho direito. Isso aqui veio foi o 

INCRA‟. O pessoal não querem mesmo que chegue neles o nome de „Sem-

Terra‟ (...). Aí, tem uma parte que acha o nome de „Sem-Terra‟ assim como 

de „índio‟, porque ninguém quer ser índio (...). Só pra você vê, a escola do 

campo que tá sendo construída aí, luta nossa, né, luta do povo. Eu to dando 

aula do sexto ao nono ano, aí, quando a gente conversa isso, aí diz: „e você tá 

pensando que essa escola foi o Sem-Terra que trouxeram? Isso aqui foi o 

prefeito‟. Então, a cultura que eles passam, da própria família, pra eles é isso 

aí. A gente tem que tá explicando, conscientizando direto, mas eles não 

acreditam, porque não participa da luta, não participa das discussões, fica em 

casa (Entrevistada 16/ Representante da localidade Barbosa)  

 

A relação com o MST é mais ou menos. É aquilo que eu já falei, algumas 

decisões que ninguém apóia. E o MST, ele quer ter autonomia nessa parte 

(...) (Entrevistado 15/ Representante da localidade Corrente). 

 

As relações, até agora, são muito boas, mas não são excelentes. Embora com 

as lutas boas que a gente tenha, a gente só pode caracterizar enquanto MST 

algumas famílias, não o assentamento todo (Entrevistada 03/ Representante 

da localidade Barbosa). 

 

Os relatos demonstram que, embora existam opiniões diferentes acerca do MST, 

há um elemento que, geralmente, está presente nas falas quando os entrevistados caracterizam 

a relação tanto com os “Sem-Terra” como com os índios da região, os “Tremembés”: a 

discriminação. Tanto os “sem-terra” como os indígenas carregam, portanto, o estigma da 

pobreza e da violência concedido pela hegemonia dominante. 

Assim, as experiências que se desencadearam após a desapropriação da terra 

provocaram mudanças que, unanimemente, favoreceram a construção de uma “relativa 
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autonomia” e de uma concepção de mundo mais crítica, muito embora predominem “no senso 

comum os elementos „realistas‟, materialistas, isto é, o produto imediato da sensação bruta, o 

que, de resto, não está em contradição com o elemento religioso, ao contrário; mas estes 

elementos são „supersticiosos‟, acríticos” (GRAMSCI, 2006, p.115). O preconceito, que 

identificamos nos depoimentos acima, pode ser apontado como um desses elementos. 

Daí, ressaltamos, novamente, a importância dos meios de comunicação no 

exercício de controle e, por conseguinte, na construção da hegemonia. Lembrando que 

 

o exercício „normal‟ da hegemonia, no terreno tornado clássico do regime 

parlamentar, caracteriza-se pela combinação da força e do consenso, que se 

equilibram de modo variado, sem que a força suplante em muito o consenso, 

mas, ao contrário, tentando fazer com que a força pareça apoiada no 

consenso da maioria, expresso pelos chamados órgãos da opinião pública 

(...), os quais, por isso, em certas situações, são artificialmente multiplicados 

(GRAMSCI, 2007, p.95).  

 

 

Nessas circunstâncias, podemos observar que as mudanças transcorridas após a 

desapropriação da luta pela terra nos apontam um conjunto de avanços e retrocessos. O 

rompimento da dominação do antigo patrão e da sujeição imposta por este nos processos 

políticos e produtivos no campo, por exemplo, deu-se sob a ótica do capital, portanto, nos 

marcos de valores próprios da sociedade burguesa que afirma como prioridade a propriedade 

privada familiar e a conquista da “cidadania”. Desta forma, tem maior relevância o campo da 

colaboração e conciliação e não da luta de classes. 

 Todavia, não podemos esquecer que a necessária mediação da organização 

política tem demonstrado que essa realidade não é irredutível, monolítica, mas histórica. 

Portanto, as áreas de “reforma agrária” ou os “assentamentos rurais” são objeto de uma 

constante, acirrada e desproporcional disputa no terreno político, econômico e ideológico. A 

Lagoa do Mineiro não está imune a tal condição. 

 

 

3.3. A (in)viabilidade da cooperação na ordem do capital e os desafios da edificação de 

uma nova hegemonia 

 

 

Todos os elementos apresentados em nosso trabalho, até então, vêm apontando 

para uma correlação de forças ainda desfavorável aos trabalhadores rurais, o que tem 

tensionado para a reprodução de condutas e relações, em geral, conservadoras no campo. Isto 
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encontra subsídio em condições objetivas e materiais de produção agrícola ainda 

predominantemente sustentada na propriedade privada e no trabalho familiar.  

No entanto, vale destacar que as relações de propriedade nas áreas desapropriadas 

demonstram certa diferença das relações predominantes, conforme já elencamos nos capítulos 

anteriores, pois, no âmbito local, não predomina a exploração do trabalho alheio (a terra é de 

quem nela trabalhe) e ainda há coexistência do trabalho coletivo com o individual ou familiar, 

como é o caso da Lagoa do Mineiro. Por outro lado, essa situação, em determinada medida, 

também nos apresenta semelhanças, em alguns aspectos, com as formações econômicas pré-

capitalistas, caracterizadas por Marx (2008).  

 

A cooperação no processo de trabalho que encontramos no início da 

civilização humana, nos povos caçadores ou, por exemplo na agricultura de 

comunidades indianas, fundamentam-se na propriedade comum dos meios 

de produção e na circunstância de o indivíduo isolado estar preso à tribo ou à 

comunidade, como a abelha está presa à colméia. Distingui-se da cooperação 

capitalista sob dois aspectos (...). A cooperação capitalista, entretanto, 

pressupõe, de início, o assalariamento livre que vende sua força de trabalho 

ao capital. Historicamente, desenvolve-se em oposição à economia 

camponesa e ao exercício independente dos ofícios (p.387).  

 

Percebendo essa realidade em sua amplitude, parte de um conjunto de relações 

que conformam a totalidade da vida social no atual período histórico, constatamos, conforme 

demonstrado por Marx (2006), que a relação entre capital e trabalho  

 

pressupõe um processo histórico que dissolve as diversas formas nas quais o 

trabalhador é um proprietário e o proprietário trabalha. Isto significa, antes 

de mais nada: 1) Uma dissolução da relação com a terra como uma condição 

natural de produção que o homem trata como sua própria existência 

inorgânica (...) 2) Dissolução das relações em que o homem mostra-se como 

o proprietário do instrumento (...) 3) Implícito em ambos está o fato do 

homem possui meios de consumo anteriores à produção, necessários a sua 

manutenção como produtor (...) compartilha dos meios de subsistência do 

mestre à moda patriarcal (...) 4) Há a dissolução das relações os 

trabalhadores mesmos (...) ainda são parte direta das condições objetivas de 

produção e objetos de apropriação (...). Para o capital o trabalhador não 

constitui uma condição de produção, mas apenas o trabalho o é (...). E o 

capital se apropria não do trabalhador mas de seu trabalho – e não 

diretamente mas por meio de troca (MARX, 2006, p.91-93). 

 

Um dos pressupostos do modo de produção capitalista é a separação do “trabalho 

livre” das condições objetivas de sua efetivação, dos meios de produção (da terra, por 

exemplo), o que significa a dissolução tanto da “pequena propriedade livre” como da 

“propriedade comunal da terra” (MARX, 2006).  
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Tais condições históricas indicam que, na lógica de produção de valor de uso e 

valor de troca, os produtores das áreas de “reforma agrária”, hoje, também compõem o amplo 

circuito da divisão social do trabalho e o conjunto denominado de “trabalhador coletivo”. 

Desta forma, “o relacionamento do trabalhador com as condições objetivas de seu trabalho é o 

de propriedade” (Idem, p.65). Sobre isso, o MST formulou a seguinte análise: 

 

Os atuais Sem Terra (...) ao lutarem pela terra trazem em seu horizonte, a 

posse da terra individual familiar, como a melhor maneira de superar sua 

condição de exploração e de privação. Estes trabalhadores, entendem que 

sua libertação passa pelo acesso à propriedade privada da terra, para 

poderem dispor pela primeira vez em suas vidas de forma plena e livre o seu 

destino e gerirem autonomamente as suas vidas. Não se constituiu na 

consciência destes trabalhadores, o rompimento destas condições de 

exploração, pelo caminho da coletivização da terra (...). Portanto, o lote 

individual familiar é que se afirmou no horizonte das famílias que lutam pela 

terra (...). Ele esta sinalizando para o MST que esta disposto a fazer 

individualmente seu próprio destino e o de sua família, que passa também a 

ser sua propriedade. Este ser não possui apenas o lote, mas estabelece sobre 

ele o seu próprio governo, com leis próprias, com a organização do trabalho 

a partir de sua vontade e desejo, com planos de produção, relações de 

trabalho e de comercialização próprios e ninguém poderá intervir, a não ser 

nos aspectos em que ele decide contribuir. Esta relação individualizada e 

individualizante com a propriedade, determinará o modo de agir e de pensar 

destes ser social e se tornará cada vez mais rígida quanto maior for o tempo 

de duração dessa relação (...). Além de afirmar seu poder individual, 

dispensando a ação comunitária e da organização, ele se relacionará com as 

estruturas sociais (cooperativas, associações, organizações políticas e 

religiosa, etc) somente para tirar vantagem, buscando proteger e ampliar seus 

bens privados (...). Estes assentados, via de regra, participarão da vida social 

e econômica, seguindo a lógica do seu interesse material e do prazer 

individual (...). Sua consciência se desenvolve em torno do aspecto da 

propriedade da terra, dos bens e dos interesses da família. Sua participação 

na vida social ou das lutas políticas somente terá sentido se ele perceber que 

terá ganhos ou benefícios, tendendo a valorizar e a compreender somente os 

aspectos econômicos da luta, se afastando das ações organizadas que visem 

aspectos políticos nas reivindicações
164

. 

 

 

O núcleo central responsável pela organização da vida social nos territórios 

continua sendo a família e a propriedade privada. Isso não seria diferente tendo em vista 

que tal forma de organização social é fruto de um processo histórico que, com o advento da 

“nova divisão do trabalho acarretou uma nova divisão da sociedade em classes”, levando a 

destruição das antigas formas de vida em coletivo e, conseqüentemente, o trabalho comum da 
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 Documento Os assentamentos no centro de nossas ações. MST, Setor de Produção, Cooperação e Meio 

Ambiente, 2006. 
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terra que antes era vigente. Assim, “a terra cultivada passou para usufruto das famílias 

particulares” (ENGELS, 1980, p.175).  

Percebe-se, portanto, conforme já nos indica Engels (1980), que a transição, a 

consolidação e a permanência da propriedade privada deu-se, e ainda dá-se, necessariamente 

com o vínculo entre dois principais complexos da modernidade: o Estado e a família nuclear 

burguesa. Esta passa a ser “imagem e semelhança” para a organização de todos os indivíduos, 

de todas as classes. Desta forma, desde então, a família individual assume o papel de “unidade 

econômica da sociedade” sendo a primeira forma de família que não se baseia em condições 

naturais, “mas em condições econômicas e, de modo específico, no triunfo da propriedade 

privada sobre a propriedade comum primitiva que havia surgido espontaneamente” (Idem, 

p.71). 

É, portanto, no atual “estágio” de desenvolvimento da sociedade capitalista que a 

divisão do trabalho, fixando a oposição entre campo e cidade, atinge “seu pleno 

desenvolvimento e revoluciona toda a sociedade anterior” (Idem, p.185), minando o caráter 

comum da produção e da apropriação “instaurando a apropriação individual como regra 

predominante”. Assim, a produção mercantil capitalista torna-se a forma dominante. Essa 

dinâmica é favorável ao surgimento de um segmento já consolidado em nosso tempo, que 

“pela primeira vez (...) sem tomar absolutamente parte na produção, conquista a direção da 

produção em seu todo e submete a si economicamente os produtores” (Idem, p.177): os 

atravessadores. 

Fruto também desse processo que institui a família, tal como hoje concebemos, é 

a divisão sexual do trabalho fundada na supremacia do homem sobre a mulher e seus filhos. 

Relação de dominação que passa a exercer função central na perpetuação da propriedade 

privada.  Nesse processo o Estado exerce função primordial. Este 

 

não é, portanto, de modo algum, um poder que é imposto de fora à sociedade 

e tão pouco é a “realidade da idéia ética”, nem “a imagem e a realidade da 

razão”, como afirma Hegel. É antes um produto da sociedade, quando essa 

chega a um determinado grau de desenvolvimento. É o reconhecimento de 

que essa sociedade está enredada numa irremediável contradição com ela 

própria, que está dividida em oposições inconciliáveis de que ela não é capaz 

de se livrar. Mas para que essas oposições, classes com interesses 

econômicos em conflito não se devorem e não consumam a sociedade numa 

luta estéril, tornou-se necessário um poder situado aparentemente acima da 

sociedade, chamado a amortecer o choque e a mantê-lo dentro dos limites da 

“ordem”. Esse poder, surgido da sociedade, mas que se coloca acima dela e 

que se aliena cada vez mais dela, é o Estado (ENGELS, 1980, p. 181). 
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Vemos, então, que essa caracterização é, na verdade, expressa de forma particular 

na contemporaneidade. Os traços desse processo constituem a organização da vida dos 

produtores que vivem e trabalham, hoje, no campo brasileiro. A realidade da Lagoa do 

Mineiro nos aponta algumas condições econômicas e ideológicas geradas pela primazia da 

propriedade privada e do trabalho familiar. Essa situação é descrita e transposta claramente 

nos depoimentos: 

 

 

A situação que existe aqui é que muitas vezes o individualismo pesa muito, 

né. O individualismo afasta as pessoas muitas vezes do coletivo, sabe? (...) A 

pessoa melhorou de situação, melhorou de vida aqui dentro do assentamento 

e se individualiza e aí, na prática dele, ele acha que tem o mesmo direito, aí 

ele faz um roçado aonde quer, pode fazer uma casa pro filho... tudo isso 

dizendo que „isso aqui também é meu‟ (...) quer dizer, ele não ver o coletivo 

como se fosse dele e isso é uma insatisfação, pra mim, aqui dentro, sabe? 

(...). O caba não deixa os seus afazeres pra ser coletivo, né. Porque no dia 

que tu tá no coletivo, tu tá deixando de fazer o seu (Entrevistado 02/ 

Representante da COOPAGLAM). 

 

O problema é esse negócio de não ver o coletivo produzindo pra si, né, 

porque é pouca coisa, fica na associação, nas despesas... Ele não vê o lucro 

no seu bolso (Entrevistado 17/ Representante da localidade Córrego das 

Moças). 

 
Não, sem dúvida, a produção na parte familiar o retorno tá maior (...). É 

porque, na realidade é a aquilo que eu acabei de falar, né. São as 

necessidades básicas de cada um, que isso puxa muito a diferença. Primeira 

coisa: o individual, eles se sentem muito como uma coisa deles. Ele tá ali 

cuidando e diz: „isso aqui é meu e da minha família‟. No coletivo, ele tem 

ainda, no pensamento dele, uma coisa: „tá lá, mas, se eu morrer, eu não sei se 

faço parte, se minha família vai fazer parte‟. Ontonce, que é eu não assumir 

o coletivo com a responsabilidade igual ao individual, como dele. Eu assumo 

muito mais o coletivo que seja uma coisa de fora a parte. E ele não entende 

que a razão e a valorização de uma associação, de uma cooperativa, de um 

assentamento são as coisas coletivas. O básico é a coisa coletiva que é quem 

puxa, quem dá o nome (Entrevistado 01/Representante do Colegiado 

Gestor). 

 

„Eu quero o meu, eu quero desse jeito‟ (...). Porque a Reforma Agrária tem 

muitos modelos (...). Quando você quer a terra, é um modelo. Agora, quando 

ganhou a terra, venceu a batalha, como nós, agora já tem outro modelo. São 

muitos modelos (...). Aí depois vem aquela estória do „meu‟,‟ eu quero é o 

meu‟. Aí pronto (...). O modelo daqui e de todo assentamento é o conjunto, 

porque, se não, não acontece nada, né. Se não tiver conjunto, como é que nós 

vamos receber o que nós quer? (Entrevistado 15/Representante da localidade 

Corrente). 

 

Essas condições objetivas e subjetivas incidem diretamente sobre a visão de 

mundo e a participação coletiva dos produtores que tendem a se afastar do projeto político da 
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classe, reconhecendo a ordem social existente como a única possível. Isso principalmente 

diante das dificuldades, estruturantes e conjunturais, encontradas no âmbito da organização 

coletiva, expressas principalmente através dos fenômenos presentes nas relações sociais 

cotidianas da realidade local, como “cooptação”, “corrupção”, “individualismo”, 

“autoritarismo”, “oportunismo”. Tudo isso implica na eliminação da expressão social das 

relações, reduzindo-as a uma relação pessoal direta, descaracterizando a identidade coletiva 

dos trabalhadores e desestimulando-os perante a possibilidade de efetivação de uma 

organização coletiva que venha realmente a atentar os interesses de todos.  

Tal processo incide de forma particular e em maior proporção sob os segmentos 

oprimidos dentro da própria classe, como as mulheres e os jovens. Isto tendo em vista que  

 

o assentado, ao colocar a cerca em seu lote, estará também submetendo 

todos os membros da sua família ao desígnio e a vontade do homem, do 

cadastrado. Os jovens e as mulheres passam a ser refém do livre arbítrio do 

“chefe da família”, reproduzindo-se aquilo que é de mais atrasado e 

conservador nas relações entre as pessoas: o machismo. A reprodução destes 

valores e destas condutas conservadoras nos assentamentos ocorre com 

muita freqüência.
165

 

 

Sobre isso, observamos que, apesar do histórico de participação das mulheres, 

desde o processo de luta pela terra, nas ações coletivas da Lagoa do Mineiro, as instâncias de 

decisão são formadas, em sua maioria por homens “cadastrados”. O MST, na esfera estadual, 

por exemplo, segundo a Dirigente do Setor de Produção do MST no Ceará, tem uma 

particularidade “que é a estória das mulheres nas instâncias (...) nos outros estados não têm 

mulher coordenando setor de produção. O estado do Ceará foi o primeiro estado a ter mulher 

dirigente nacional. Então, a participação das mulheres aqui é uma coisa bem importante”, nos 

diz a dirigente.  

A condição de “cadastrado” acaba implicando sobre aqueles que fazem parte 

diretamente da organização, mas que não estão sob essa mesma condição, impedindo um 

maior envolvimento, identidade política e sentimento de pertença para com a luta.  

Outra condição que tem agravado a situação de desestímulo, como já 

caracterizamos, é o desenvolvimento da política de contra-reforma agrária e suas 

implicações sob a vida dos produtores. Condizente com a organização familiar por lotes 

individuais, as ações que compõem essa política tendem a fortalecer a dependência, endividar 

e inviabilizar o processo de organização coletiva em torno da cooperação. Daí a relação 
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geralmente feita pelos próprios trabalhadores entre a vinda de recursos e a desorganização na 

Lagoa do Mineiro.  

 

A organização aqui antes de se desapropriar é uma coisa. Depois que 

desapropriou é outra coisa. Passou a ser muito boa. Ela arruinou um pouco 

desde o primeiro recurso que veio pra cá. Porque recurso é recurso, né. Nem 

todo mundo se satisfaz quando vem um recurso que tu organiza. Tá 

entendendo como é que é? (...). E recurso, quando entrou aqui, deu uma certa 

doença na organização (...). Nós tivemos esses tipos de organização aqui: a 

organização antes do assentamento; depois do assentamento; antes de ter 

recurso e depois de vir o recurso (...) (Entrevistado 02 /Representante da 

COOPAGLAM). 

 

No começo tinha os projetos aí que saíram (...) nada foi feito como foi 

acordado e aí desmotivou o pessoal (...). As decisões são tomadas no 

coletivo e elas não são cumpridas (Entrevistado 17/Representante da 

localidade Córrego das Moças). 

 

Observamos que, contraditoriamente, o financiamento público das atividades 

desenvolvidas pelos trabalhadores na área é, por um lado, necessário para o avanço no 

desenvolvimento da produção coletiva tendo em vista que demanda maior complexidade e, 

portanto, mais “capital de giro” e, por outro, é partícipe de uma lógica financeira que endivida 

os produtores, inviabilizando os projetos coletivos.  

Cria-se, na perspectiva da contra-reforma, um fosso cada vez maior entre direção 

e base. Desta forma,  

 

a contradição (...) deu-se (e dá-se, ainda) entre o desejo dos dirigentes e 

lideranças de construírem uma organização (...) socialista (...) e o desejo da 

base popular de reafirmar nos assentamentos a propriedade privada dos 

meios de produção e o individualismo como forma de conduta social perante 

seus pares e o mercado
166

.  

 

 

Vejamos a consideração abaixo: 

 

Uma vez eu fui trabalhar sobre assentamentos, eu disse: „quem é contra a 

propriedade privada?‟. Todo mundo da coordenação levantou a mão. „Quem 

vai nos assentamentos discutir a coletivização?‟. Ninguém levantou mais, 

porque tá no sangue das pessoas e, aqui pra nós, é muito mais fácil você tá lá 

no seu lote individual e tal, mas pra organização isso é mais difícil (...) 

(Dirigente do Setor de Produção do MST no Ceará). 
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 Texto Perspectivas da cooperação agrícola nos assentamentos de reforma agrária sob a hegemonia do MST, 

de Horacio Martins de Carvalho, 2000 (não publicado). 
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Diante da disputa de projetos; de modelo de produção; de educação; de saúde; de 

cultura e lazer; de convivência existente nas áreas de “reforma agrária”, tais territórios 

continuam sob hegemonia do capital que tem, hoje, como maior expressão, no campo 

brasileiro, o agronegócio, representando a aliança entre burguesia agrária, industrial e 

financeira.  

A mediação, por excelência, do Estado, torna-se central para legitimar esse 

processo frente a “posições e programas diferenciados, que se unificam a partir da perspectiva 

mais geral das classes dominantes e de suas frações e, mais recentemente, através dos grandes 

conglomerados capitalistas internacionais” (DIAS, 1997, p.39). Trata-se, portanto, de um 

grande limite, intransponível nos marcos do capital, para a qualidade de vida dos 

trabalhadores frente à inviabilidade de avançar na cooperação produtiva e auto-sustentação 

nessas áreas sob o controle efetivo dos produtores.  

Como mecanismo de recompor os caminhos da acumulação, conforme já 

indicamos, fortaleceram-se nas últimas décadas alianças entre setores dominantes nos mais 

diversos ramos de (re)produção intensificando a concentração de riquezas e dos meios de 

produção. Esse processo é caracterizado pelo avanço das grandes corporações, especialmente 

no campo, que têm cumprido um papel importante no movimento de reposição das taxas de 

lucro, intensificando e expandindo a mercantilização/privatização das riquezas naturais 

combinado ao uso indiscriminado de tecnologia que intensifica o processo produtivo ao 

mesmo tempo em que esgota a capacidade dos recursos naturais
167

.  

A expulsão dos trabalhadores de suas terras e a permanência da grande 

propriedade tornam-se conseqüências necessárias para viabilizar esse processo de 

acumulação, subjugando os agricultores, em muitos casos, ao trabalho “formal” 

(assalariado)
168

 e/ou a condições de vida e trabalho degradantes, reconfigurando as periferias 

dos centros urbanos. Cresce de forma surpreendente as taxas de “favelização” junto à falta de 

acesso a políticas sociais e serviços sociais básicos a maioria da população. Já aqueles que 

ingressam a condição de “assalariados” ou “ocupantes”, passam a experimentar as 

modalidades de terceirização e trabalho domiciliar. 
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 Ver dados do uso de agrotóxicos no Brasil em http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/vene5.htm. Sobre 

transgênicos, ver informações disponíveis em http://www.greenpeace.org/brasil/pt/O-que-fazemos/Transgenicos. 

Acesso em 05.04.2011. 
168

 Para observar o aumento do trabalho formal no campo, especificamente nas áreas de expansão da fruticultura 

irrigada na região Nordeste, ver informações contidas no artigo A dinâmica geográfica do agronegócio e as 

relações de trabalho no Nordeste, de Juscelino Eudâmidas Bezerra. Texto disponível em 

http://www.politicasuece.com/v6/admin/publicacao/mapps_6_159.pdf. Acesso em 05.04.2011. 

http://www.ufrrj.br/institutos/it/de/acidentes/vene5.htm
http://www.greenpeace.org/brasil/pt/O-que-fazemos/Transgenicos
http://www.politicasuece.com/v6/admin/publicacao/mapps_6_159.pdf
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Mais uma vez lembrando, esse processo vem demonstrando que a “acumulação 

primitiva” do capital e o êxodo rural não são fenômenos de um passado longínquo, mas 

pertencem à natureza do desenvolvimento capitalista, particularmente no Brasil.  

Parte também dessa mesma “natureza” estão algumas contradições que estruturam 

tal desenvolvimento. Destacamos, entre estas, já citada anteriormente por nós, uma das quais 

tem incidido consideravelmente sobre os processos relacionados a cooperação na produção 

dos trabalhadores: a coexistência, de um lado, da agricultura familiar com parcos recursos e 

terras, mas com função central na produção de gêneros alimentícios para o consumo interno 

do país; e, de outro lado, o agronegócio com grandes dotações orçamentárias e extensas 

propriedades de produção em larga escala para o mercado externo. 

Segundo dados divulgados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) do Mato 

Grosso do Sul, a agricultura familiar vem cumprindo um importante papel na produção 

agrícola da região, apesar do contínuo aumento da concentração de terras e da falta de 

recursos. Isto tendo em vista que  

 

os 1.231 estabelecimentos com mais de 1.000ha acessaram 78,97% do valor 

total dos financiamentos em 2006 e responderam por 51,17% do valor total 

da produção agropecuária em 2006. Os 4.269 estabelecimentos das classes 

de área de menos de 50 hectares acessaram 2,45% dos financiamentos em 

2006 e responderam por 12,19% do valor total da produção agropecuária 

(...). A concentração da terra e de recursos continua sendo realidade, pois as 

classes de áreas de menos de 50 hectares representam 58,83% dos 

estabelecimentos e detêm apenas 2,09% da terra, já os estabelecimentos 

acima de 1000 ha representam 10,18%, mas possuem 76,93% do território 

(...). Ou seja, proporcionalmente a pequena unidade é quase dez vezes mais 

eficiente do que a grande unidade, porque acessou R$ 45.606.000 (2,45%) 

de recursos públicos e respondeu por R$ 434.460.000 (12,19%) do valor de 

produção agropecuária. Enquanto que a grande unidade que acessou R$ 

1.472.448.000,00 (78,97%) respondeu por 1.823.344.000,00 (51,17%)
169

. 

 

Daí a fundamental importância do Estado para legitimar e garantir essa dinâmica 

de coexistência da agricultura familiar, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA), com políticas pobres para pobres, e do agronegócio, vinculado ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que tem assumido centralidade na política 

externa tendo em vista a importância que o mercado de commododities tem para a dinâmica 

contemporânea do capitalismo mundial, remodelando e aprofundando o caráter dependente do 
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 Disponível em http://www.mst.org.br/Agronegocio-perde-em-eficacia-para-a-agricultura-familiar. Acesso: 

30.03.2011. 

http://www.mst.org.br/Agronegocio-perde-em-eficacia-para-a-agricultura-familiar
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país. Tal situação incide sobre as dotações orçamentárias nas receitas da União, apresentando 

uma discrepância entre os investimentos disponibilizados para os Ministérios.  

Conforme os dados presentes no artigo A Lei Orçamentária da União para 2010: 

Agricultura e Reforma Agrária, de Gerson Teixeira
170

, a participação dos recursos autorizados 

para o MAPA, em 2010, sobre as receitas da União foi de 1.58% e em 2009 esta relação foi 

de 2.13%. Já no caso do MDA, esta proporção foi de 0.79% em 2010, contra 0.97% em 2009. 

Diante dessa situação, consideramos que a relação, de tal forma instituída, entre 

agricultura familiar e agronegócio é funcional ao atual quadro de acumulação capitalista. Isso 

nos tem demonstrado que  

 

a construção e a utilização do conceito de agricultor familiar estão inseridas 

na elaboração de uma base de sustentação para políticas de desenvolvimento 

rural baseadas na disponibilização de crédito e assistência técnica, de modo 

geral para dar suporte à opção de reforma agrária de mercado assumida no 

Brasil. Em resumo, no Brasil, o termo agricultura familiar corresponde então 

à convergência de esforços de certos intelectuais, políticos e sindicalistas 

articulados pelos dirigentes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 

Agricultura, mediante apoio de instituições internacionais, mais 

especialmente a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e 

Alimentação (FAO) e o Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD). Consagra-se para dar visibilidade ao projeto de 

valorização de agricultores e trabalhadores rurais sob condições precárias de 

afiliação ao mercado e de reprodução social, diante de efeitos de 

interdependência entre agricultura e indústria e do processo de concentração 

da propriedade dos meios de produção no setor agropecuário. Nessa 

conjunção de investimentos políticos, os porta-vozes de tal projeto fizeram 

demonstrativamente reconhecer a racionalidade econômica e social da 

pequena produção agrícola; a capacidade adaptativa dos agentes produtivos a 

novas pautas éticas de conduta econômica (NEVES apud GIRARDI, 2008, 

p.103-104). 

 

Essa realidade recai diretamente sob a vida dos produtores nas áreas de “reforma 

agrária” demonstrando que, apesar das conquistas e experiências de resistências, a hegemonia 

é do capital, nesse caso, sob a face do agronegócio. Afinal, o Estado capitalista, segundo Dias 

(1997), apesar de não ser monolítico e, de algum modo, ter que levar em consideração o 

conjunto das reivindicações dos trabalhadores, tende a negá-las ou enquadrá-las à sua ordem. 

Assim, mesmo que o Estado expresse posições e programas diferenciados, a exemplo da 

agricultura familiar e do agronegócio, esses se unificam a partir do projeto e da perspectiva 

mais geral das classes dominantes e de suas frações. E isso tem ocorrido, em tempos de 
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 Disponível em www4.fct.unesp.br/nera/artigodomes/3artigodomes_2010.pdf. Acesso: 02.02.2011. 



204 

 

mundialização do capital, sob o crivo das agências multilaterais e organismos financeiros 

internacionais. 

Nesse sentido, conforme análise presente no documento Os assentamentos no 

centro de nossas ações (MST, 2006), a presença do agribusiness se faz sentir nas áreas de 

“reforma agrária”, inclusive naquelas vinculadas ao MST, tendo sérias implicações políticas, 

econômicas e ideológicas que devem ser levadas em consideração. O seu avanço dá-se sob 

diversas formas, dentre estas, através de “propostas de arrendamento das terras, contratos de 

integração, pela indução, via crédito rural, de uma matriz tecnológica dependente do capital, 

comprometendo a base produtiva das famílias”, incidindo sobre a capacidade de resistência e 

controle político dos produtores.  

No caso da Lagoa do Mineiro torna-se bastante emblemática a presença de 

algumas fazendas da empresa Ducôco, localizadas nas terras logo ao lado, às margens da 

Rodovia Rota do Sol Poente
171

 que, cortando as terras das localidades próximas, tem 

facilitado o escoamento da produção em grande escala tanto para uma de suas fábricas, 

localizadas à cerca de 80 km, como para o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, que 

dista aproximadamente 190 km.  

O local é caracterizado pelo grande monocultivo de coco e por relações de 

produção “modernizadoras” e “reestruturantes” em que seus empregados, a maioria 

moradores da própria fazenda ou de comunidades vizinhas, são denominados de 

“colaboradores”. Tais características remontam na memória dos produtores mais antigos, que 

vivem e trabalham na região, a história de antigos moradores que ali viviam tendo, hoje, uma 

grande diferença: o patrão não é mais o padre, o fazendeiro e seus capangas ou o político
172

, 

mas o capital “modernizado”.  Sua influência e a expansão sob a vida dos trabalhadores que 

vivem logo ao lado, nas terras hoje desapropriadas, foi, e é, portanto, inevitável tanto através 
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 “Nos últimos 20 anos, o Ceará foi beneficiado com rodovias turísticas em várias localidades (...). A Rodovia 

Estruturante (CE-085), na Costa do Sol Poente, é um dos maiores investimentos do Programa de Ação para o 

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (PRODETUR) no Estado do Ceará. De acordo com Paulo Bezerra, 

coordenador do PRODETUR, do Departamento de Edificações e Rodovias (DER) - antigo DERT – foi através 

desta rodovia que o Ceará pôde dar um salto de qualidade no desenvolvimento turístico de vários municípios ao 

longo do litoral Oeste do Estado (...). Com a Rodovia Rota do Sol Poente, como é conhecida no PRODETUR, o 

Governo do Estado ampliou as potencialidades na geração de emprego e renda, estimulou o desenvolvimento 

dos núcleos urbanos populacionais e possibilitou o acesso a infra – estrutura em geral, bens e serviços a serem 

desenvolvidos. Vai aumentar, também, a arrecadação tributária e o fluxo turístico (...). O PRODETUR–CE está 

aumentando investimento na indústria do turismo, na agroindústria e no setor de serviços, nos locais com maior 

potencial de retorno sobre investimentos adicionais”. Ver em http://www.dert.ce.gov.br/Prodetur.htm, acesso em 

01.03.2011. 
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 Conforme dispõe mapa no Anexo 15, destacamos que parte da propriedade das terras na região onde estão 

localizada as fazendas da Ducoco pertencia (ou ainda pertence) ao Tasso Jereissati. 

http://www.dert.ce.gov.br/Prodetur.htm
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da venda da produção à empresa, intermediada pelos atravessadores; de mão-de-obra, 

conforme já mencionamos; como no próprio modelo e relações de produção internas.  

 
Tem muito também a ação do assentamento de querer imitar o que aconteceu 

no local, por exemplo, a Ducoco. A influência da Ducoco na entrada 

daqueles coqueiros lá dentro, inicialmente, foi muito ruim. O povo queria 

entrar no projeto de coqueiro, a Ducoco tava se livrando dos cocos gigantes 

e o próprio técnico lá incentivava e dizia: „não, é importante botar coqueiro 

gigante‟. O povo entra com coqueiro gigante aí a Ducoco substitui por coco 

anão precoce. E nós ficamos com os gigantes que o projeto acabou  no meio 

quando a gente tava entrando com os coqueiros (Dirigente do Setor de 

Produção do MST no Ceará). 

 

Esse processo é acompanhado pelas conseqüências e demandas do atual quadro de 

crise do capital. As classes dominantes têm assumido novas formas de enfrentamento e 

“superação” da crise através de mecanismos ideológicos, culturais e econômicos, 

intensificando a exploração dos trabalhadores e aprofundando as relações intermediadas pela 

alienação. 

Nesse sentido, os trabalhadores que vivem na região passam a ser controlados e 

dirigidos pelos interesses econômicos e políticos das grandes corporações e de seus 

representantes na esfera local. Em Itarema, como já vimos, o que é comum em todo o país, há 

uma relação indiscriminada entre os empresários e os governantes que, muitas vezes, se 

confundem. Desta forma, afirma a dirigente do MST, que na Lagoa do Mineiro   

 

a gente como MST nunca teve um controle total das ações. Não é um 

assentamento que foi exclusivamente orientado pelo MST. É um 

assentamento que sofre várias influências inclusive de lideranças internas, do 

próprio prefeito (...) que há uma influência muito grande interna sobre isso 

(Dirigente do Setor de Produção do MST no Ceará). 

 

O que fazer, então, diante desse conjunto de forças que conformam o “pêndulo” 

oscilante entre a agricultura familiar e o agronegócio, que mantém a hegemonia do capital? 

Como podemos perceber, esta questão não compete somente aos produtores que vivem e 

trabalham no campo, vinculados ao MST, a responder. 

Compreendendo de forma mais ampla as transformações no campo e seu vínculo 

com o movimento maior, universal, de produção e reprodução do capital em sua fase 

contemporânea, percebemos que, hoje, urge a necessidade de um amplo arco de aliança entre 

diversos setores da classe trabalhadora. Isto tendo em vista as limitações de uma única fração 

de classe empreender a construção da própria classe, em sua totalidade.  
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Segundo Militão (2010), por exemplo, “os limites da construção da reforma 

intelectual e moral do MST é que nela não está incluída a classe operária” (p.220). 

 

Essa trajetória de luta do MST reafirma a atualidade do marxismo e evidencia a 

necessidade de se construir uma ampla aliança de classes e, acima de tudo, mostra, 

com sua práxis política, que é possível construir uma Nuova Civiltà, um novo Bloco 

Histórico - o socialista - capaz de resgatar os valores humanos e recuperar o valor da 

ação política e do homem como construtor e transformador de sua história (Idem). 

 

Frente às tendências apresentadas tanto nas relações locais como nas globais, 

enfrentadas, hoje, pelas organizações políticas, particularmente pelo MST, enquanto grandes 

desafios, podemos questionar o seguinte: o que houve, então, foi o insucesso da cooperação 

na produção ou sua inviabilidade nos marcos do capital?  

Sem dúvida, como bem apresentamos, alguns limites apresentam-se no caminho 

dos trabalhadores e de suas experiências de auto-organização, a exemplo da cooperação 

agrícola. Limites esses que não são determinados pelas próprias experiências, mas pelas 

condições geradas na dinâmica das forças produtivas que permitiram a ascensão capitalista, 

como a própria divisão social do trabalho e o Estado capitalista. Poderíamos, então, perguntar 

se não seria equivocado pensar na construção dos pilares de um “novo” modo de produção e 

de vida em sociedade, para além do capital, por intermédio desses elementos próprios do 

capitalismo. 

Sobre isso, Marx (2007), nos dá algumas pistas. 

 

Uma sociedade jamais desaparece antes que estejam desenvolvidas todas as 

forças produtivas que possa conter, e as relações de produção novas e 

superiores não tomam jamais seu lugar antes que as condições materiais de 

existência dessas relações tenham sido incubadas no próprio seio da velha 

sociedade (...) As relações de produção burguesas são a última forma 

antagônica do processo de produção social (...) antagonismo que nasce das 

condições de existência sociais dos indivíduos; as forças produtivas que se 

desenvolvem no seio da sociedade burguesa criam, ao mesmo tempo, as 

condições materiais para resolver esse antagonismo (p.46 ) 

 

Assim, não se pode, por decreto, exigir a abolição de nenhum “fator material” 

(MÉSZÁROS, 2002). E como nos explica o autor, “é aí que podemos observar a 

desconcertante „nova circularidade‟ entre a „sociedade civil‟ pós-revolucionária e sua divisão 

do trabalho, de um lado, e o Estado proletário, de outro” (Idem, 2004, p.355). Desta forma, os 

diversos setores do trabalho desintegrado “e internamente dividido necessitam da proteção do 

Estado, por um longo tempo após a revolução, não apenas contra as classes dominantes 
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anteriores, mas também uns contra os outros, no interior da estrutura da ainda prevalecente 

divisão social do trabalho” (Idem). 

 

Em uma escala historicamente relevante, uma era de transição se inicia no 

momento em que as forças dominantes da velha ordem são forçadas por uma 

crise aguda a dotar remédios que seriam totalmente inaceitáveis a elas sem 

aquela crise (...). A era de transição ao socialismo não significa, de modo 

algum, que (...) estejamos seguramente destinados a lá chegar, já que os 

amedrontadores e sempre crescentes poderes de destruição que se acumulam 

(...) podem nos precipitar na „barbárie‟ (...) em vez de garantir o final 

socialista (MÉSZÁROS, 2002, p.557-558). 

 

Nesse sentido, por mais que o MST não tenha hegemonia e direção sobre as áreas 

onde vivem e trabalham os produtores rurais, tendo em vista a hegemonia do capital, 

chamamos atenção para a seguinte consideração: “se o tempo não está necessariamente do 

nosso lado, as limitações objetivas do capital em si não devem ser subestimadas” (Idem, 

p.557).  

Assim, é preciso observar que concomitante ao avanço da forma de exploração 

que se expande também nas áreas de “reforma agrária”, há uma maior relevância da 

contradição que esse processo traz consigo. Segundo o documento Os assentamentos no 

centro de nossas ações (MST, 2006), na medida em que se acentua a exploração dos 

agricultores, onde o capital se coloca plenamente em relação direta a estes, torna-se mais claro 

o agente da exploração.  

 

Portanto, o agravamento da exploração econômica sobre os assentados, traz 

consigo algo contraditório, que num primeiro momento é a plena adesão dos 

assentados ao capital, pois a integração e o arrendamento se apresentam 

como uma suposta resposta imediata para obtenção de renda, mas num 

segundo momento revelará aos assentados que o inimigo político principal 

não é apenas o Governo que lhe endividou com o crédito, mas sim a empresa 

transnacional que lhe tornou dependente e lhe passou a explorar. Mas esta 

passagem é uma possibilidade que a história nos reserva.
173

 

 

É preciso lembrar, novamente, sobre as contradições inerentes à sociedade 

capitalista: ao mesmo tempo em que suas conseqüências atingem negativamente o controle e a 

direção política dos trabalhadores são esses mesmos trabalhadores que têm apresentado 

historicamente as possibilidades e necessidades de transformação social. Isto mediante o 
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 Documento Os assentamentos no centro de nossas ações. MST, Setor de Produção, Cooperação e Meio 

Ambiente, 2006. 
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acirramento de conflitos sociais frente a condições concretas de vida e trabalho cada vez mais 

díspares, o que pode propiciar maior amadurecimento político aos produtores e romper com o 

lastro ideológico que associa a presença das corporações ao desenvolvimento e a uma suposta 

melhoria de vida.  

Os ganhos de uma classe ou de outra dependerá de condições concretas que 

incidirão decisivamente sob a correlação de forças entre as classes estruturalmente 

antagônicas e da capacidade de mobilização e organização de uma determinada classe por 

seus interesses.  

Diante disso ressaltamos a seguinte condição, já lembrada por Netto (1990): “as 

transformações sociais estruturais do nosso tempo só podem ser levadas a cabo mediante 

intervenções organizadas de grandes massas” (p.82). Isso nos permite considerar que as 

possibilidades dadas pela história na luta de classes aos trabalhadores não representa um 

“equilíbrio” das forças sociais. Afinal, os homens fazem sua história não de acordo com sua 

vontade, mas conforme as circunstâncias que, hoje, representam o avanço das forças 

produtivas. Desta forma, o acirramento de contradições e tendências capitalistas, típicas de 

períodos de crise, como a elevação ou queda da taxa de lucro, de um lado, e oscilação 

contrastante do nível de desemprego e das condições de vida, em geral, da maioria da 

população, de outro, na esfera mundial, podem vir a limitar ou favorecer condições para um 

período de transição. 

 

É esta correlação de forças desfavorável que explica em boa medida o baixo 

desenvolvimento produtivo e social dos assentamentos (...). Foi este impasse 

da luta social que restringiu o acesso dos assentados aos meios de trabalho e 

de produção que permitisse um melhor desenvolvimento econômico das 

famílias. Bem como, foram estas condições de bloqueio ao avanço da 

reforma agrária que dificultaram o acesso pelas famílias assentadas, à infra-

estrutura social como escola, posto de saúde, moradia digna, etc, rebaixando 

as condições para o desenvolvimento de uma nova cultura e de uma nova 

forma de fazer a vida
174

. 

 

Analisar os entraves postos à realidade não nos permite “jogar fora” ou 

desconsiderar a importância ainda presente em fortalecer experiências práticas, históricas, no 

âmbito econômico-produtivo e político-organizativo. Ao contrário, é preciso, sim, que os 

trabalhadores invistam em outras formas de produzir e de viver que representem a construção 

de força política. Isso não significa retroceder no desenvolvimento das forças produtivas. 

                                                           
174

 Idem 



209 

 

Não se trata de considerar que a “cooperação seja socialista em sua essência”, mas 

de perceber que “os núcleos econômicos criados e alimentados pelo proletariado como classe, 

no próprio centro da sociedade burguesa, podem se tornar uma poderosa alavanca para 

detonar tal sociedade” (GRAMSCI, 2004, p.72). 

 

Pode-se excluir que, por si mesmas, as crises econômicas imediatas 

produzam eventos fundamentais; podem apenas criar um terreno mais 

favorável à difusão de determinados modos de pensar, de pôr e de resolver 

as questões que envolvem todo o curso subsequente da vida estatal (...). O 

elemento decisivo de cada situação é a força permanentemente organizada e 

há muito tempo preparada, que se pode fazer avançar quando se julga que 

uma situação é a força permanentemente organizada e há muito tempo 

preparada, que se pode fazer avançar quando se julga que uma situação é 

favorável (e só é favorável na medida em que esta força exista e seja dotada 

de ardor combativo). Por isso, a tarefa essencial consiste em dedicar-se de 

modo sistemático e paciente a formar esta força, desenvolvê-la, torná-la cada 

vez mais homogênea, compacta e consciente de si (GRAMSCI, 2007, p.44-

46). 

 

Todavia, para que as formas de cooperação entre os produtores possam avançar, 

tornando-se meios e não fim, é imprescindível que estejam atreladas ao projeto político da 

classe e não apenas a um de seus segmentos. Afinal, a construção de uma nova hegemonia  

 

só pode ser pensada e articulada como projeto político capaz de construir a 

identidade da classe hegemônica, ou candidata à, de permanentemente 

redefini-la, de articular a partir dessa identidade o seu projeto de significação 

da história, significação que terá que se construir no processo da luta. Com e 

contra aliados e adversários (DIAS, 1997, p.36). 
 

Trata-se, portanto, de fortalecer processos que tencionem um tempo de transição; 

que “polarize” a sociedade. Tendo isso em vista, no âmbito da cooperação, pretende-se, então, 

“tornar cultura um outro tipo de cooperação (...) mais complexa, uma cooperação que (...) 

proporcione o planejamento do ciclo produtivo, entendido não apenas como o momento da 

produção, mas como algo mais amplo incorporando também  o momento da circulação” 

(MST, 2006, p.07).  

Vale, sobretudo, ressaltar que a construção de uma “nova cultura” não demanda, 

apenas, “fazer individualmente descobertas „originais‟; significa também, e sobretudo, 

difundir criticamente verdades já descobertas, „socializá-las‟ (...); e, portanto, transformá-las 

em base de ações vitais, em elemento de coordenação e de ordem intelectual e moral” 

(GRAMSCI, 2006, p.95-96). Tal consideração põe a necessidade de ampliar a visão de mundo 
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dos trabalhadores, especialmente jovens e mulheres, e, conseqüentemente, os espaços de 

participação política desses sujeitos, implicando diretamente na reconfiguração da dinâmica 

não apenas do trabalho como também do “tempo livre” e, por conseguinte, em um maior 

reconhecimento de si enquanto classe social, com particularidades de gênero, geração e etnia. 

Nesta perspectiva é que, como já enfatizamos, as áreas de “reforma agrária” 

assumem um importante papel na estratégia política do MST no país, sendo a cooperação 

produtiva elemento central, já que, para a Organização, poderá oferecer condições objetivas (e 

subjetivas) para a melhoria de vida dos trabalhadores, bem como permitir o “florescimento de 

uma consciência social” (MST, 2006) que favoreça uma maior compreensão acerca do caráter 

e da complexidade da luta de classes no país, gerando condições reais de inserção desses 

sujeitos na direção de uma nova sociabilidade “para além do capital”. 
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Considerações Finais 

 

 

O percurso que fizemos durante nossa investigação nos trás diversos elementos 

que legitimam a realidade analisada enquanto síntese de múltiplas determinações, tal como 

nos indica a perspectiva histórico-crítica a partir da qual nos orientamos. Essas determinações 

historicamente construídas incidem particularmente sobre a relação, aqui priorizada por nós, 

entre a cooperação na produção e a organização política dos trabalhadores rurais. Isso nos fez 

reverberar o que a tradição marxista nos ensina: primeiro, a existência de um vínculo 

intrínseco entre a esfera da economia e da política; segundo, a relação medular entre a vida 

cotidiana, com suas “microrrelações”, e as “macrorrelações” que constituem a sociedade 

capitalista contemporânea.  

Assim, tomando como ponto de partida a trajetória de trabalho e organização 

política dos produtores da Lagoa do Mineiro, constatamos a relevância de um fenômeno que 

nos chamou atenção e impulsionou nossa análise. Trata-se de uma gradativa perda da 

centralidade da produção e do trabalho coletivos, o que, por conseguinte, tem recaído 

fortemente sobre o controle coletivo das atividades desenvolvidas na comunidade 

conformando um clima geral de desânimo e descrédito por parte dos trabalhadores em relação 

às ações no âmbito da cooperação agrícola.  

Essa situação nos demandou analisar e problematizar as principais mediações, 

identificadas enquanto um conjunto de fatores internos e externos que influenciaram (e 

influenciam) direta e indiretamente tal realidade. Dentre essas, identificamos, no geral, as 

seguintes: 1) Políticas que caracterizam a atual “contra-reforma agrária” desenvolvidas pelo 

Estado; 2) Impasses na gestão e controle coletivos causados, em parte, pela falta de 

capacitação e formação dos produtores; 3) Estrutura de poder instituída na esfera local 

atravessada pelo “coronelismo”, “clãs familiares”, “paternalismo”, “machismo” e pela intensa 

cooptação que adensam a “diferenciação social” (ARAÚJO, 2006) entre os próprios 

produtores;  entre outros.  

Porém, dentre esses fatores, ressaltamos um que, para nós, tem maior centralidade 

e capacidade de articular todos os outros: a subordinação inevitável a lógica do mercado e, 

conseqüentemente, as leis do capital, o que, frente às condições materiais precárias e 

necessidades imediatas postas na vida dos trabalhadores “sem-terra”, tende a fortalecer a 

produção e o trabalho individual (ou assalariado) com seu potencial de garantir resultados 

mais imediatos. Ou seja, tais fatores conformam o controle, ou melhor, a atual hegemonia do 
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capital nas terras desapropriadas para fins de “reforma agrária”. Por isso, “para os indivíduos, 

nenhum incentivo poderia ser maior, em qualquer ordem social, do que a capacidade de 

controlar as suas próprias condições de vida. Naturalmente, por razões com as quais estamos 

familiarizados, isto é totalmente negado a eles sob a dominação do capital” (MÉSZÁROS, 

2002, p.969). 

Observamos que o agronegócio, de um lado, tem incidido nessas áreas, 

demonstrando que estas são territórios em constante e acirrada disputa econômica, política, 

ideológica. Nesse processo a burguesia, com suas “novas” configurações na agricultura, 

conformando-se mediante alianças entre vários setores, tenta firmar cotidianamente o seu 

controle sobre esses territórios.  

De outro lado, o modelo vigente de agricultura familiar que orienta as ações do 

Estado não tem viabilizado a vida coletiva e autonomia dos produtores, mas reforçado a 

dependência e o indivíduo, reproduzindo formas de trabalho tradicionais que não se 

configuram em um verdadeiro salto organizativo e produtivo que venha a fortalecer um maior 

controle e direção dos trabalhadores por intermédio de suas organizações. Tais “formas” de 

trabalho na agricultura fortalecem, assim, a subordinação dos trabalhadores a reprodução do 

capital, representando entraves no processo de cooperação na produção. 

Porém, lembramos o seguinte: o desenvolvimento histórico do capitalismo é 

permeado por contradições que ao mesmo tempo em que se (re)produzem condições de 

hegemonia do capital, criam-se também condições que apontam para sua superação.  

Marx (2008), analisando o desenrolar do capitalismo no século XIX, observa que 

ao mesmo tempo em que se consolida a ordem burguesa, com o abandono das idéias 

revolucionárias da burguesia perante o antigo modo de produção, emerge o embrião das lutas 

proletárias que se dariam por todo o século XIX e XX. Deste modo, a formação e 

consolidação das classes sociais passam a ser a espinha dorsal desse sistema de produção. 

Processo este em que “a contradição entre o avanço das forças produtivas e a antiga forma das 

relações sociais de produção inscreve na história uma nova classe social que necessita, para 

garantir sua existência como classe, superar a forma das relações sociais estabelecidas” 

(MARX, 2008, p.12).  

Trazendo esta análise para os nossos dias e, particularmente para a situação 

priorizada neste trabalho, vemos que a forma de exploração vigente que se expande nas 

regiões em que vivem os produtores beneficiados pela “política de assentamentos rurais” pode 

trazer à tona o verdadeiro agente da exploração, possibilitando que se gere uma “nova” 

contradição (de um lado, a intensificação do pauperismo e, de outro, o fulgor e a capacidade 
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produtiva da grande e moderna propriedade) e, conseqüentemente, um maior acirramento da 

luta de classes e amadurecimento político desses trabalhadores que podem passar da “plena 

adesão” ao agronegócio para a “grande aversão”.  

Eis, então, a possibilidade histórica permanentemente presente na vida dos 

produtores que vivem e trabalham na Lagoa do Mineiro, o que fomentou, por exemplo, 

mediante a confluência entre a ascensão dos antagonismos e uma conjuntura histórica 

nacional favorável, o desencadeamento da luta pela terra e a própria desapropriação desta, ou 

seja, uma conquista material, ideológica e política para a classe trabalhadora. Isto, no entanto, 

só foi possível pela mediação da política através das diversas organizações que se fizeram 

presentes e criaram referência na trajetória das famílias como as CEBs, o STR, o PT e, 

posteriormente, o MST, fazendo com que os produtores, antigos moradores, passassem a se 

constituir enquanto sujeito político coletivo, com uma visão de mundo em comum. 

A realidade da Lagoa do Mineiro nos mostra que, após a desapropriação, houve 

uma melhora nas condições coletivas de vida e trabalho em relação ao que era antes. Além 

disso, hoje, mesmo que o “capitalismo, ao se estabelecer como uma relação social no campo”, 

tenha trazido “consigo a industrialização da agricultura, integrando-a numa ampla divisão 

social do trabalho”
175

, os produtores possuem certas condições de manter uma “relativa 

autonomia” frente a sociabilidade vigente.  

Não podemos negar, então, os passos que foram dados, implicando em grandes 

diferenças na vida desses produtores como: 1) as práticas políticas que possibilitaram um 

relevante aprendizado interno e a construção de referências em organizações da classe 

trabalhadora (conforme nos apresenta a tabela do Anexo 04), mesmo diante do atual quadro 

de passivização (DIAS, 1997) e fragmentação (ANTUNES, 2003b) da classe; 2) o 

desenvolvimento e o exercício, com todos os limites, de mecanismos de decisões e gestão 

coletivas (reuniões, assembléias, normas, coletivos, colegiado, etc.); 3) as experiências dos 

grupos de trabalho coletivo, mesmo não exercendo papel central na vida dos produtores; 4) a 

apropriação coletiva de boa parte da terra, de acordo com os dados apresentados na tabela do 

Anexo 04, e o seu não loteamento; 5) o estabelecimento de vínculos comunitários que 

permitem ações atravessadas pelo sentimento de pertença e pela solidariedade, a exemplo dos 

mutirões e atividades sócio-culturais (grupo de reisado, de dramistas
176

, entre outros); 6) a 
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 Documento Os assentamentos no centro de nossas ações. MST, Setor de Produção, Cooperação e Meio 

Ambiente, 2006. 
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 Grupos de mulheres que realizam apresentações artísticas dramatizando estórias da vida cotidiana na região.  
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apropriação do excedente, em geral, da produção (seja coletiva ou individual) pelo próprio 

trabalhador e sua família. 

Esses aspectos, conectados, em geral, com as ações no âmbito da cooperação 

agrícola, mesmo diante de muitos percalços, expõem claramente as contradições existentes 

entre o modo hegemônico de produção e a forma de produzir e resistir desenvolvida pelos 

produtores nas comunidades, reverberando a existência de uma “relativa autonomia”, como já 

apontamos. Assim, não podemos cometer o equívoco de identificar as relações construídas na 

Lagoa do Mineiro como somente uma pura e simples reprodução da sociabilidade capitalista. 

Vejamos o que fala um dos entrevistados, trabalhador da Empresa Ducoco Alimentos S/A, 

sobre isso: 

 

A diferença entre a produção da empresa e a do assentamento é grande 

porque lá nós não somos donos, nós somos mandados (...). Muitos não são 

donos e se esforçam a trabalhar e outros, aqui, como são donos, não se 

esforçam pra trabalhar. E lá, não. Você faz o que eles mandam. Você não 

pode dizer „hoje eu não vou, não‟. Se você interar três faltas no mês, eles te 

botam pra fora (...). Aí, lá você trabalha pra dá produção. Ou dá produção, 

ou cai fora (Entrevistado 08/ Representante da localidade Córrego das 

Moças). 

 

As diferenças e características estabelecidas durante a trajetória de vida e trabalho 

dos produtores da terra desapropriada, por um lado, nos dizem muito sobre as possibilidades, 

mediante um processo marcado por continuidades e descontinuidades, de engendrar “germes 

de relações sociais superiores que não sigam a lógica imediata burguesa” (ARAÚJO, 2006, 

p.136). Ou seja, embriões de relações sociais que, embora sejam regidas pela necessidade de 

reprodução do capital, possam apontar, projetar, a construção de outra sociabilidade, regida 

fundamentalmente pelas necessidades humanas.  

Por outro lado, nos dizem que, devido a uma série de fatores próprios da 

sociabilidade capitalista em sua fase contemporânea, os quais apontamos durante nosso 

trabalho, o que predominou foi a “reprodução do velho sob uma „nova‟ roupagem”, tendo 

como principais pilares a propriedade privada e o trabalho familiar.  

Desse modo, essas “novas” relações sociais que se estabelecem no 

“assentamento” não são suficientes para garantirem as mudanças na visão de mundo, nas 

práticas produtivas e nas relações cotidianas entre as pessoas e nem alteram 

fundamentalmente o poder político local. Diversos agentes cotidianamente estabelecem 

relações com os trabalhadores reforçando a perspectiva de vida e trabalho vigente, “indo 

desde o freteiro que faz a linha do leite, ao técnico (...), passando pelos pastores, padres, 
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vereadores, pelos fazendeiros da região que em alguns momentos pagam diárias para alguns 

serviços, pelas rádios locais e emissoras de televisão. E até mesmo pelas mercadorias que 

utilizamos no processo produtivo e ou no consumo de casa” 
177

. 

Desta forma, mesmo diante do importante e necessário processo de resistência e 

luta pela terra, ele, por si só, não tem apontado maiores avanços. Assim, apesar da 

desapropriação, os trabalhadores e, mais precisamente, o MST não conseguiu, no processo de 

luta de classes, uma correlação de forças favorável a realização de uma reforma agrária ampla 

e massiva no país.  

Essa constatação nos remete em reafirmar a importância do latifúndio para 

desenvolvimento do capitalismo no Brasil, hoje marcado por alianças entre os diversos setores 

da burguesia nacional e internacional e pela hegemonia da “política de conciliação de 

classes”. Isto nos dá a devida certeza de que um dos entraves na cooperação da produção sob 

o controle dos trabalhadores rurais foi, e continua sendo, os impasses no âmbito da realização 

da reforma agrária no país. Isso porque, de acordo com o que já apresentamos durante os 

capítulos, tal como ocorreu em outros país, a reforma agrária brasileira demandará mudanças 

mais profundas na sociedade, o que nos permite fazer das palavras de Stédile (2005) as 

nossas: “a luta pela terra se transforma em luta pela reforma agrária e, em conseqüência, num 

projeto político dos trabalhadores se estes, na sua luta, adquirirem consciência social para 

mudar a sociedade. E para mudar a sociedade tem que mudar o Estado” (p.119).  

Desse modo, frente aos condicionantes históricos e estruturais postos na sociedade 

capitalista, acreditamos que é no campo da contradição e da conflitualidade da luta de classes 

que se pode vislumbrar avanços na reforma agrária e, conseqüentemente, no processo de 

cooperação na produção que aponte para a construção de uma nova hegemonia de classe. A 

correlação de forças sociais favoráveis a este processo dependerá, no entanto, da capacidade 

política de organização e mobilização da classe, e não apenas de um segmento (no caso, os 

trabalhadores rurais) ou de uma organização política desse segmento (no caso, o MST), que 

poderá pautar e tencionar maiores transformações na sociedade. Afinal, “a classe operária 

precisaria cumprir tarefas que a revolução burguesa não realizou, já que a burguesia brasileira 

se acomodou em uma posição subalterna diante do imperialismo. Para isso, no entanto, a 

classe operária pode contar com o trabalhador rural” (IANNI, 2004, p.93). 

Por conseguinte, conforme nos indica Gramsci (2007), “o elemento decisivo de 

cada situação é a força permanentemente organizada (...). Por isso, a tarefa essencial consiste 
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em dedicar-se de modo sistemático e paciente a formar esta força, desenvolvê-la, torná-la 

cada vez mais homogênea, compacta e consciente de si” (p.44-46).  

Nessa perspectiva, afirmamos a atualidade do pensamento de Luxemburgo (1999) 

que atenta para o seguinte: “é inteiramente impossível imaginar que uma transformação tão 

formidável como é a passagem da sociedade capitalista à socialista, se realize de uma só vez, 

por meio de um golpe feliz do proletariado (...). A transformação socialista pressupõe uma 

luta demorada e persistente” (p.104-105). Nesse sentido, as classes subalternas, só poderão 

exigir a “superação radical da exploração do homem pelo homem”, não apenas pela posição 

que ocupa no “modo de produção capitalista”, mas mediante condições políticas que as 

coloquem em defesa e em construção do projeto societário cujo eixo orientador seja a nova 

hegemonia de classe. 

Frente a tais condições e constatações apresentadas em nosso trabalho, ousamos 

elencar alguns desafios, correlacionados, postos à classe trabalhadora, mais precisamente aos 

produtores rurais vinculados ao MST.  

Primeiro, identificamos a necessidade de fortalecer a estratégia e direção política 

nas áreas desapropriadas, o que requer estreitar os vínculos com os produtores que vivem e 

trabalham nas mais diversas regiões do estado. Isso através de um maior trabalho político 

organizativo junto às famílias, incidindo sobre a luta de classes na esfera local de maneira a 

favorecer o projeto político e garantir maiores conquistas para classe trabalhadora e produtora. 

Afinal de contas, como nos ensina Lênin (1983), “não é possível tomar a terra (...) sem fazer 

novas conquistas políticas (...) não avançar é ser atirado para trás. Ou a burguesia recuperará 

forças depois da revolução democrática (...) e retirará aos operários e à massa camponesa 

todas as suas conquistas, ou o proletariado e o campesinato abrirão caminho em frente” (p. 

123).   

Segundo, há uma forte demanda de formação política contínua entre os 

trabalhadores, o que implica também em um maior acesso ao conhecimento socialmente 

produzido pela humanidade. Isso tem interferido diretamente na relação entre direção e base 

e, por conseguinte, na viabilidade dos processos de cooperação na produção e organização 

política dos produtores que, por vezes, não têm a compreensão acerca da necessidade desses 

processos. Essa situação nos demonstra que “a oposição institucionalmente acentuada entre a 

teoria (largamente ineficaz) e a prática política auto-sustentada (autoritária - burocrática) 

mostra poucos sinais de mudança, permanecendo assim um problema igualmente sério para os 

socialistas de hoje” (MÉSZÁROS, 2009, p.556). Sobre isso, atentamos para a devida 

consideração: “onde quer que se trate de transformar completamente a organização da 
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sociedade, cumpre que as próprias massas nisso cooperem, que já tenham elas próprias 

compreendido de que se trata, o motivo pelo qual dão seu sangue e sua vida (...) é preciso um 

trabalho longo e perseverante” (ENGELS apud RAMOS, 2005, p.42). 

Terceiro, como já sinalizamos, existe, hoje, um grande desafio para as 

organizações políticas de trabalhadores: a conformação de uma ampla e sólida aliança de 

classe que permita conjugar os mais diversos interesses econômicos dos diferentes segmentos 

da classe a um projeto político em comum. A própria história nos mostra que em períodos 

propícios a grandes transformações as frentes únicas e de massa foram imprescindíveis.   

Daí um limite da cooperação agrícola nos “assentamentos rurais”: essas 

experiências se reduzem a uma pequena parcela da sociedade, a classe trabalhadora e 

produtora do campo, “sem-terra”, que tanto no processo de produção como no de circulação 

submete-se a concorrência no mercado e, conseqüentemente, as leis do capital. Assim, vemos 

que os processos que ofereçam condições reais para a construção de uma nova hegemonia 

dependerá não apenas de uma fração de classe, mas da própria classe em sua totalidade. 

Isso, no entanto, não nos permite esquecer a importância de fortalecer as 

experiências de resistências dos segmentos da classe que, em algum momento da história, em 

determinada correlação de forças sociais, adquire um potencial revolucionário e, assim, torna-

se fundamental no desencadeamento de maiores mudanças na sociedade. Como já indica Ianni 

(2004), “nos vaivéns da história, os trabalhadores da cidade e do campo se constituem em 

forças sociais com potencial revolucionário (...). Em muitos casos, os trabalhadores rurais e 

urbanos não só estão em contato, mas mesclam-se e confundem-se (p.94). 

Esse, então, configura-se como o quarto desafio que aqui apontamos. Entre 

avanços e retrocessos, a história dos produtores da Lagoa do Mineiro nos mostra que, frente 

às contradições que incidem no processo de cooperação na produção, não é o agronegócio ou 

a agricultura familiar, tal como temos hoje indicada pela política agrária, que tem apontado e 

demandado o fortalecimento político desses produtores, mas a cooperação.  

Gramsci (2004), ao analisar as experiências em relevância na Itália no início do 

século XX, por volta de 1916, que passavam a adquirir um acentuado caráter de classe, a 

exemplo da aliança turinense, nos diz algo importante sobre aquele momento histórico: “os 

núcleos econômicos criados e alimentados pelo proletariado como classe, no próprio centro da 

sociedade burguesa, podem se tornar uma poderosa alavanca para detonar tal sociedade. Deste 

ponto de vista, também as cooperativas de consumo podem adquirir, contanto que assim se 

queira, um valor revolucionário” (p.72)  
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Porém, não tomemos esta ponderação como regra. O sucesso de tal condição 

dependerá do momento histórico e do posicionamento e organização das classes em tempo de 

maior acirramento de suas lutas e interesses. Caso contrário, poderíamos cair no grave 

equívoco idealista, analisado e sistematizado por Marx (2009a), já experimentado pelos 

socialistas utópicos.   

Desta forma, acreditamos que as terras desapropriadas, fruto de um intenso 

embate político, devem servir de acúmulo de forças para a continuidade da luta pela reforma 

agrária mais ampla. Esta, porém, como bem já expressamos, não dependerá somente dos 

esforços dos produtores que vivem e trabalham nessas áreas, mas da própria classe mobilizada 

e organizada. Para Stédile e Fernandes (2005) uma das estratégias do Estado para inviabilizar 

este processo é transformar os produtores em “pequenos agricultores autônomos para separá-

los da organização, que significa ampliar forças para a reforma agrária” (p.163). Daí a 

necessidade e importância desses trabalhadores continuarem, mesmo após a conquista da 

terra, vinculados às organizações políticas da classe, como, por exemplo, o MST.  

Entretanto, estamos certas de que as transformações demandadas nesse processo 

não dependerão somente da força política organizada e preparada, mas das condições sócio-

históricas criadas com o próprio desenvolvimento e avanço das forças produtivas da 

sociedade. Diante disso, “o trabalho associado (...) poderia tornar o trabalho assalariado tão 

arcaico quanto o capital já havia tornado ultrapassados o trabalho escravo ou servil” (MARX 

apud BOTTOMORE, 2001, p.20).  

Isso nos leva a considerar que “dentro do capitalismo (...) as formas de associação 

cooperativa” estão “fadadas a conter tanto as cascas do velho sistema como as sementes do 

novo” (BOTTOMORE, 2001, p.20). Nesse sentido, “quando a dinâmica das forças produtivas 

entra em contradição com as relações de produção e estas se tornam um freio para o 

desenvolvimento das forças produtivas, o modo de produção pode ser implodido” (NETTO; 

BRAZ, 2007, p.62). Sobre isso relembremos, sobretudo, o seguinte: “em uma certa etapa de 

seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com 

as relações de produção existentes (...). Abre-se, então, uma época de revolução social 

(MARX, 2008, p.45).  

Somente assim os limites nos marcos do capital poderão ser superados. Não 

dentro da lógica capitalista, mas em outra sociedade, estabelecida sob outros patamares. No 

entanto, esse processo demandará necessariamente um período de transição em que a 

permanência do Estado e da divisão social do trabalho, por exemplo, terão sua importância, 
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muito embora o caminho seja para seu definhamento, abrindo possibilidades e condições reais 

para a conformação da livre associação entre os produtores.  

Daí novamente apontamos a necessidade de fortalecer experiências de cooperação 

que, por hora, possam desenvolver a produção coletiva, potencializando-a e diversificando-a, 

através, por exemplo, das agroindústrias. Para isso, o acesso aos meios de produção junto ao 

desencadeamento de ações organizadas coletivamente que subsidiem a comercialização dos 

produtos será fundamental. 

Porém, ressaltamos o seguinte: a cooperação sem um projeto político coeso perde 

sua condição estratégica. Ela deve, portanto, ser orientada por “novas” relações de produção 

com base em uma matriz produtiva diferenciada daquela hegemônica.  

Esse processo demandará a intensificação da participação coletiva nos espaços de 

decisão e organização, o que implica diretamente não apenas no controle dos produtores como 

também nos valores e na moral vigente, contribuindo para que se estabeleça uma necessária 

reforma moral e intelectual. Isto tendo em vista que “a transição socialista, na ótica do 

pensamento socialista revolucionário nas suas matrizes „clássicas‟, constitui precisamente o 

tempo sócio-histórico em que, simultaneamente, se opera a socialização da economia e a 

socialização da política (do poder político)” (NETTO, 1990, p.87).  

Resta saber, como já nos atentou Gramsci (2007), se, na dialética entre ruptura e 

conservadorismo ou, em suas palavras, entre a revolução e a restauração, é o primeiro ou o 

segundo elemento predominante, já que, no movimento histórico, jamais se volta atrás, não 

existindo restaurações sem fissuras.   
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Anexo 01 – Organograma do Assentamento Lagoa do Mineiro
178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
178 Fonte: Regimento interno do Assentamento Lagoa do Mineiro e da Cooperativa de Produção Agropecuária 

de Lagoa do Mineiro – COPAGLAM, 2009. 
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Anexo 02 - Roteiros de Entrevista 

 

 

Roteiro 01 

 (Trabalhadores/as da BASE do MST) 

 

1. Perfil 

 

- Identificação (nome, sexo, idade, nascimento, naturalidade, estado civil, filhos); 

- Comunidade a qual pertence; 

- Escolaridade; 

- Religião; 

- Renda familiar (advinda do “trabalho coletivo” e da “agricultura familiar”). 

 

2. História do e no Assentamento 

 

- Tempo de permanência no Lagoa do Mineiro; 

- Motivo pelo qual passou a ingressar no Assentamento e/ou na luta pela terra (MST). 

 

3. Vida e Cotidiano no Assentamento 

 

- Caracterização do cotidiano (principais/atividades); 

- Inserção em programas e projetos/ Programas e projetos existentes no Assentamento;  

- Qualidade de vida: principais mudanças (antes e depois da desapropriação da terra), 

(in)satisfações e (des)motivações. 

 

4. Aspectos Econômicos e Produtivos 

 

- Quantidade de hectares disponibilizada tanto para a “parte individual” (agricultura 

familiar) como da “parte coletiva” (cooperativa, associação e comunidade ou grupos de 

trabalho coletivo); 

- Caracterização do trabalho (coletivo e familiar); 

- Aspectos positivos e negativos da cooperação na produção 

(importância/mudanças/dificuldades/avanços); 

- Diferenças e mudanças relevantes da produção e organização econômica após 

desapropriação (avaliação); 

- Caracterização da assistência técnica existente no Assentamento; 

- Existência de trabalhos sendo desenvolvidos fora do Lagoa do Mineiro por parte dos 

trabalhadores (opinião). 

 

5. Aspectos Políticos e Organizativos 

 

- Caracterização da Organização/gestão política do Assentamento em geral (divisão de 

atividades/responsáveis/decisões); 

- Caracterização pessoal da participação política no Assentamento; 

- Participação em organizações políticas (partidos, movimentos, sindicatos, etc.); 



230 

 

- Caracterização da relação entre trabalhadores/as e outras organizações, instituições ou 

entidades (INCRA, empresa DUCOCO, prefeitura, sindicato, MST, indígenas, igreja, 

empresários, população local); 

- Principais conflitos (internos/externos). Motivos; 

- Caracterização da participação política das mulheres e jovens (interna e externamente); 

- Diferenças e mudanças relevantes no âmbito político e cultural depois da desapropriação 

(avaliação). 

 

 

Roteiro 02 

(Trabalhadores/as da DIREÇÃO do MST) 

 

1. Perfil 

 

- Identificação (nome, sexo, idade, nascimento, naturalidade, estado civil); 

- Escolaridade; 

- Tempo de permanência no MST; 

- Motivo de inserção no MST; 

- Atividade em que desenvolve (setor que faz parte) no MST (Nacional e Local). 

 

2. MST Local (CE) 

 

- Particularidades do MST no CE (Principais dificuldades, avanços, alianças e desafios). 

 

3. MST: Produção e Cooperação  

 

- A produção e cooperação no MST (programas e projetos voltados para a produção); 

- Principais atividades desenvolvidas em torno da produção e cooperação; 

- Particularidades da produção no estado (dificuldades, avanços e desafios); 

- “Assentamentos-modelos” (mais relevantes) na produção no estado. Motivos; 

- Breve avaliação acerca das experiências no âmbito da produção no MST apontando as 

principais repercussões, relações sociais predominantes e causas da atual situação 

(particularmente no Lagoa do Mineiro): dificuldades e perspectivas – produção coletiva, 

agricultura familiar e organização política. 

 

4. Relação direção/base (MST/Trabalhadores/as da base) 

 

- Caracterização da relação (histórica) entre os/as trabalhadores/as do Lagoa do Mineiro e o 

MST; 

- Particularidades do Assentamento (problemáticas e importância); 

- Relevância econômica e política do Assentamento para o MST e para a região; 

- Análise/avaliação do processo organizativo (econômicos e político) dos/as trabalhadores/as 

“Sem Terra” (Principais dificuldades, avanços, retrocessos e desafios) – repercussão na 

conjuntura nacional e local. 
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Anexo 03 - Relação das entrevistas realizadas 

 

 

 
Nº Representação Sexo Roteiro 

Feminino Masculino 01 02 

01 Coordenação do Colegiado Gestor  X X  

02 Presidência da Cooperativa  X X  

03 Comunidade Barbosa e Associação Geral X  X  

04 Comunidade Corrente  X X  

05 Comunidade Cedro  X X  

06 Dirigente da Brigada MST – Local  X  X 

07 Dirigente do Setor de Produção MST CE X   X 

08 Comunidade Córrego das Moças  X X  

09 Comunidade Saguim X  X  

10 Comunidade Lagoa do Mineiro  X X  

11 Comunidade Mineiro Velho  X X  

12 Comunidade Saguim X  X  

13 Comunidade Lagoa do Mineiro  X X  

14 Comunidade Cedro X  X  

15 Comunidade Corrente  X X  

16 Comunidade Barbosa X  X  

17 Comunidade Córrego das Moças  X X  

18 Parceria “público privado” (Sebrae/Incra)  X - - 
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Anexo 04 – Tabela de Classificação e sistematização dos dados empíricos 

 

                                                           
179

 Fonte: Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS). INCRA, 2000. 
180

 Fonte: Mapa INCRA, 2002. 
181

 Fonte: Mapa INCRA, 2002. 
182

 Fonte: Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS). INCRA, 2000. 
183

 Pesquisa Direta, Outubro/2010 
184

 Pesquisa Direta, Outubro/2010 
185

 Pesquisa Direta, Outubro/2010 e Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS). INCRA, 2000. 
186

 Pesquisa Direta, Outubro/2010 e Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS). INCRA, 2000. 
187

 Fonte: Relação de Beneficiários INCRA, 2009. 

Nome do 

Assentamento 

Lagoa do Mineiro 

Ano de 

Criação
179

 

1986 

Número de 

hectare
180

 

5.796,2573 há 

Reserva 

Legal
181

 

1.242,3160 há 

Comunidades 07 (Cedro, Lagoa do Mineiro, Sagüim, Córrego das Moças, Mineiro 

Velho, Corrente e Barbosa) 

População
182

 980 pessoas, sendo 534 homens e 446 mulheres; 470 de 0 a 15 anos e 

510 de 16 a mais de 60 anos. 

Associações
183

 Associação dos Trabalhadores Rurais Organizados do Assentamento 

Lagoa do Mineiro; Associação Comunitária Geradora de União Mineiro 

e Cedro; Associação dos Trabalhadores Rurais Organizados de 

Barbosa; Associação do Grupo Organizado de Córrego das Moças; 

Associação do Grupo Organizado Lagoa do Mineiro; Associação dos 

Trabalhadores Rurais Organizados de Sagüim e Mineiro Velho. 

Cooperativa A Cooperativa de Produção Agropecuária de Lagos do Mineiro – 

COPAGLAM (Fundação - 14 de abril de 1991) 

Quantidade de 

Sócios
184

 

167 

Área 

Individual
185

 

1. Área Geral - Média de 39 ha por pessoa; 

2. Área de uso agrícola: Somatória de 395 ha, sendo entre 1,5 e 3 

ha por família, geralmente mandioca (roça), milho e feijão 

Obs. Em 2010 contabilizou-se 171,5 ha de plantio de mandioca. 

Área 

Coletiva
186

 

1. Área Geral de Produção Agrícola - 408 há, sendo 122 ha de 

plantio de coqueiro e 277 de cajueiro. 

2. Cabeças de Gado – Cerca de 76, sendo aproximadamente 10 

por comunidade 

3. Estruturas Coletivas (Casa Sede, Cooperativa, Fábrica, 

Escolas, etc.): indefinido. 

Número de 

Famílias 

Cadastradas
187

 

135 

Número de Aproximadamente 87 
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188

 Pesquisa Direta, Outubro/2010. 
189

 Pesquisa Direta. Outubro/2010.  

famílias 

agregadas
188

 

Articulação / 

Vinculação
189

 

MST STR PT OUTROS                                              Nenhum 

05 07 05 Fórum dos Assentados (03) e 

Sindicato dos Professores (01) 

03 

Programas e 

Projetos 

existentes 

Projeto Arte e Cultura na Reforma Agrária (Ponto de Cultura); 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA); 

Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF); Projetos São 

José (Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará/SDA); 

Projovem Campo: Saberes da Terra; Programa Nacional de Assistência 

Técnica, Social e Ambiental (ATES); Programa Saúde da Família 

(PSF), entre outros. 
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Anexo 05 – Perfil dos/as Entrevistados/as
190

 

 

 

Idade Entre 26 e 73 anos 

Naturalidade 1. Iracema/CE – 01 

2. Amontada/CE - 03 

3. Itarema/CE - 09 

4. Pará/PA – 01 

5. Itapipoca/CE – 01 

Estado Civil Todos/as casados/as  - 15 

Filhos 04 a 15 filhos 

Escolaridade 1. Analfabeto – 01 

2. Alfabetizado-04 

3. Até 2ª série – 02 

4. Até a 4ª série – 02 

5. Até a 8ª série – 01 

6. Supletivo – 02 

7. Superior – 02 

8. Pós-graduação – 01 

Religião 1. Católica – 14 

2. Evangélica – 01 

Renda 

Individual 

(Mensal)
191

 

Agricultura familiar Outros 

 Entre 150,00 e 800,00 

(média de 1 salário mínimo) 

1 salário, em média, referente a 

atividades extra-agricultura:  

1. Professores/as – 03 

2. Empregados em “firmas” 

– 02 

3. Pedreiros – 01 

4. Aposentados/as – 03 

5. Outros – 02 

Renda Coletiva 

(Mensal)
192

 

Entre 20 e 160 reais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
190 Levou-se em consideração aqueles/as entrevistados/as referentes ao Roteiro 01. 
191

 Pesquisa Direta. Outubro, 2010. 
192

 Pesquisa Direta. Outubro, 2010. 
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Anexo 06 –  Mapa Numero de Assentamentos Rurais no Brasil (1979/2009)
193 

 

 

 

 

 

                                                           
193

 Fonte: DATALUTA – Banco de Dados da Luta pela Terra, 2010. Disponível em www.fct.unesp.br/nera, 

acesso em 13.02.2011. 

http://www.fct.unesp.br/nera
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Anexo 07 –  Mapa Localização do Estado do Ceará
194 

 

 
                                                           
194

 Fonte: DINIZ, Aldiva Sales. Trilhando caminhos: a resistência dos camponeses no Ceará em busca de 

sua libertação (Tese de Doutorado). São Paulo: USP, 2008.  
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Anexo 08 – Mapa Localização dos Assentamentos Rurais no Estado do Ceará
195

 

 

 

                                                           
195 Fonte: DINIZ, Aldiva Sales. Trilhando caminhos: a resistência dos camponeses no Ceará em busca de 

sua libertação (Tese de Doutorado). São Paulo: USP, 2008.  
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Anexo 09 – Mapa Unidades Geoambientais do Estado do Ceará
196

 

 

 

                                                           
196

 Fonte: DINIZ, Aldiva Sales. Trilhando caminhos: a resistência dos camponeses no Ceará em busca de 

sua libertação (Tese de Doutorado). São Paulo: USP, 2008.  
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Anexo 10 –  Tabela Assentamentos Rurais do Estado do Ceará por Municípios
197

 

 

 

                                                           
197

 Fonte: DINIZ, Aldiva Sales. Trilhando caminhos: a resistência dos camponeses no Ceará em busca de 

sua libertação (Tese de Doutorado). São Paulo: USP, 2008.  
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Anexo 11 – Mapa Pólos de Produção Irrigada do Ceará
198

 

 

 

                                                           
198

 Disponível em www.adece.ce.gov.br, acesso em 12.01.2011. 

http://www.adece.ce.gov.br/
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Anexo 12 – Mapa Pólos de Produção de Castanha de Caju do Ceará
199

 

 

 

 

 
                                                           
199

Disponível em www.adece.ce.gov.br, acesso em 12.01.2011. 

http://www.adece.ce.gov.br/
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Anexo 13 – Mapa Localização do Perímetro do Baixo Acaraú no Ceará
200

 

 

 

 

 

                                                           
200

 Disponível em www.baixoacarau.com.br, acesso em 12.01.2011. 

http://www.baixoacarau.com.br/
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Anexo 14 –   Mapa Localização do Município de Itarema no Ceará
201

 

 

 

                                                           
201

 Fonte: Perfil Básico Municipal Itarema. IPECE, 2006. Disponível em www.ipece.ce.gov.br, acesso em 

02.01.2011. 

http://www.ipece.ce.gov.br/
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Anexo 15 – Mapa do Assentamento Lagoa do Mineiro
202

 

 

                                                           
202

 Fonte: INCRA/CE, 2010. 
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Anexo 16 –  Fotos do Assentamento Lagoa do Mineiro (2009/2010) 

 

                                     
 Foto 01 – Diária do Trabalho Coletivo, 2010. 

Foto da autora.                                  

 
               

                     

 

               

Foto 02 – Mutirão da “farinhada”, 

2010. Foto da autora. 

 

Foto 03 – Igreja Católica, 2010. Foto da 

autora. 

Foto 04 – Sede da COOPAGLAM, 2010. 

Foto da autora. 

Foto 05 – Raspagem de Mandioca, 2010. 

Foto da autora. 

Foto 06 – Mutirão de mulheres na “farinhada”. 

Foto da autora. 
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Foto 07 – Reunião do Colegiado Gestor, 

2010. Foto da autora. 

Foto 08 – Escola de Ensino Fundamental, 

2010. Foto da autora. 

Foto 09 – Escola de Ensino Médio em 

construção, 2010. Foto da autora. 

Foto 10 – Açude, 2010. Foto da autora. 

Foto 11 – Celebração de batismo coletivo, 

2010. Foto da autora. 

Foto 12 – Trabalho Coletivo na Comunidade 

Cedro, 2009. Foto da autora. 
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Foto 13 – Área de plantio coletivo de 

coqueiro, 2010. Foto da autora. 

Foto 14 – Horta individual, 2010. Foto da 

autora. 

Foto 15 – Raspagem de mandioca, 2008. Foto 

da autora. 

Foto 16 – Produção de Farinha de Mandioca, 

2008. Foto da autora. 

Foto 17 – Festejo, músicos da Lagoa do 

Mineiro, 2008. Foto da autora. 

Foto 18 – Participação de indígenas em festejo 

da comunidade, Torém, 2008. Foto da autora. 
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Foto 19 – Encontro Estadual do MST, 2010. Foto da 

autora. 

Foto 20 – Fachada da 

Rádio Comunitária. 


