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1. INTRODUÇÃO:
Já dizia Mao Tse-Tung, que o conhecimento sobre quem são as classes sociais de um país e quais
são os seus interesses é muito importante na estratégia política para a classe trabalhadora saber
“QUEM SÃO NOSSOS AMIGOS? QUEM SÃO NOSSOS INIMIGOS?1”.  Há  objeivos  muito
claros em relação às elites nacionais que são definidos, não por que são ruins ou bons, mas por que
as elites (diferentes formas de burguesia), assim como todas as classes sociais, agem de acordo com
seu interesse de classe. Nenhuma outra classe social aje tão coesa e unida, porém, de acordo com
seu interesse  de  classe,  quanto  a  burguesia.  Isso por  que ela  é  consciente  de  si,  educada para
dominar as classes trabalhadoras e iludir as classes médias (pequena burguesia). As outras classes,
porém, como não são educadas a serem conscientes de sua posição de classe, geralmente agem
contrariamente a sua própria libertação. Para a classe trabalhadora do campo e da cidade poderem
se libertar da dominação econômica, social e cultural das elites é necessário, as lideranças da classe
trabalhadora,  terem conhecimento teórico sobre as  classes sociais  para definir  coletivamente as
táticas e as estratégias a serem adotadas no processo de luta política e poder trabalhar esse debate
conscientizando a base social. 

PARTE 1 – TEORIA MARXISTA DE CLASSE SOCIAL E CAMPESINATO

2. PROPRIEDADE PRIVADA COMO PEDRA FUNDAMENTAL DO CAPITALISMO
O Capitalismo tem como uma de suas principais características, transformar tudo em mercadoria.
Passa a ser mercadoria no capitalismo, não somente aquilo que é produzido pela mulher e pelo
homem, mas também coisas que nunca antes na história da humanidade foram mercadorias como a
terrra, a natureza, o amor e as pessoas. As coisas e as pessoas se transformam em mercadorias, no
momento em que o capitalismo as considera propriedade privada. Sendo propriedade privada de
uma pessoa,  ela  pode ser  vendida  a  outra,  passando assim a  ser  mercadoria.  Então,  se  tudo é
mercadoria,  a  única  forma  de  você  sobreviver  na  sociedade  capitalisma  é  comprando.  No
capitalismo, um sujeito está com fome só irá se alimentar se comprar comida. Se você tiver sede, só
tem água se comprar. Só mora em uma casa, quem tem dinheiro pra comprar ou pagar aluguel. Só
tem a sua terra,  se comprar  por  ela.  É aqui  que nasce a  maior  parte  das injustiças do sistema
capitalista. Sem dinheiro, a mãe tem que dizer ao filho que não tem comida em casa. Sem água, não
se  lava  roupa,  os  animais  morrem  de  sede  e  as  crianças  tomam  água  suja,  contaminada.  Ao
trransformar  tudo  em  mercadoria,  ou  seja,  em  propriedade  privada  de  alguém,  o  capitalismo
condena milhões no mundo todo a fome, a sede, a não terem terra, a não terem casa, não terem
saúde, nem educação.

3. LUTA DE CLASSES: BURGUESIA X CLASSE TRABALHADORA
Pra quem tem muito dinheiro, o capitalismo é uma maravilha. Se você é um artista da Globo, um
grande empresário ou um operador da bolsa de valores o capitalismo vai lhe proporcionar alegria e
prazer. Vai  beber das melhores bebidas, vai comer das melhores comidas, vai morar nas melhores
casas, vai viajar e ficar nos melhores hotéis, vai viver sem precisar trabalhar. Se você tfaz parte da
classe dos COM PROPRIEDADE você pode gastar seu dinheiro sem se preocupar com o amanhã.
Essa é a classe social que Marx chamou de BURGUESIA. O problema aqui é que a grande maioria
da população não pertence a essa classe e não pode viver o luxo da burguesia. São as classes do
SEM  PROPRIEDADE.  Como  tudo  no  capitalismo  é  mercadoria,  o  que  essa  classe  dos  SEM

1 TSE-TUNG, Mao. Análise de classes na sociedade chinesa. 1926. em: 
https://www.marxists.org/portugues/mao/1926/03/classes.htm (acessado em Outubro de 2017)
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PROPRIEDADE deve fazer  para sobreviver  nessa  sociedade,  ou seja,  ganhar  dinheiro?  Vender
aquilo que as pessoas tem de mais importante: a sua vida, ou seja o seu tempo e a sua energia de
vida. A vida é a coisa mais cara no mundo, por que simplesmente não tem preço. Se tem uma
verdade no mundo é que todos iremos morrer. Todos nós iremos ver as pessoas que nós amamos
morrer, até chegar a hora das pessoas que nós amamos que restaram nos enterrarmos. E qual a coisa
que passa na nossa cabeça, quando uma pessoa querida morre? O tempo. Eu queria ter passado mais
tempo com essa pessoa. E não passou por que? Porque tinha vendido sua força de trabalho para
poder sobreviver e não pode passar mais tempo com as pessoas que amava. Os trabalhadores são
forçados a venderem a sua própria vida para poder sobreviver. Nisso a sua energia vital vai embora.
Essa classe dos SEM PROPRIEDADE é chamada de CLASSE TRABALHADORA. Esse processo
conflitivo entre burguesia e classe trabalhadora dá origem ao processo político de Luta de Classes.
Esse é um processo que se desenvolve de diferentes formas ao longo da história e no Brasil iremos
falar sobre isso mais adiante.

4. CLASSE TRABALHADORA (RELAÇÃO TRABALHO-CAPITAL)
A CLASSE TRABALHADORA se estabelece a partir da relação entre trabalho e capital.  Marx
transforma a contradição entre PROPRIETÁRIOS e NÃO PROPRIETÁRIOS na contradição entre
TRABALHO  e  CAPITAL.   “A oposição  entre  sem  propriedade  e  propriedade  é  ainda  mais
indiferente [...], enquanto ela não for concebida como a oposição entre o trabalho e o capital” 2. Na
sua concepção, “toda a sociedade tem de decompor-se nas duas classes dos proprietários e dos
trabalhadores sem propriedade” 3. Nesse caso emerge a própria ideia que o trabalho é “a essência
subjetiva da propriedade privada enquanto exclusão da propriedade” e o capital “o trabalho objetivo
enquanto exclusão do trabalho”.  A relação capital  e trabalho constitui-se então na “propriedade
privada enquanto sua relação desenvolvida da contradição [...] uma relação enérgica que tende à
solução”4 .  O trabalho é então considerado como a propriedade privada dos sem propriedade e,
como tal,  submete-se numa relação de venda aos proprietários (da terra ou de outros meios de
produção).  Por  isso  se  coloca  a  propriedade privada  como resultante  “do conceito  de  trabalho
exteriorizado,  isto  é,  de  homem  exteriorizado,  de  trabalho  estranhado,  de  vida  estranhada,  de
homem estranhado”5.  A propriedade privada do não proprietário é o seu trabalho, despendido a
partir de sua força vital. A venda de seu trabalho é também a venda de sua força vital, dinâmica que
por fim provoca o tal estranhamento que representa a internalização da exploração e da miséria.
“Sob a aparência de um reconhecimento do homem, também a economia nacional, cujo princípio é
o trabalho, é antes de tudo apenas a realização consequente da renegação do homem, na medida em
que ele próprio não mais está numa tensão externa com a essência externa da propriedade privada,
mas ele próprio se tornou essa essência tensa da propriedade privada6”.

5. PROPRIEDADE PRIVADA – UM PODER EM EXPANSÃO
Marx tratava a propriedade privada como um poder em expansão: “somente a propriedade privada
pode exercer seu pleno domínio sobre o homem e tornar-se, na forma mais universal, um poder
histórico-mundial”7. Isso não quer dizer que ele ignorava outras formas de propriedades ou outras
formas de produção.  Pelo contrário,  simplesmente retrata aqui que a  tendência de expansão do
capitalismo é acompanhada pela tendência de transformar formas não capitalistas de propriedade

2 Marx, Karl (2010) Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo. Pg. 103
3 Idem. pg. 79
4 Idem. pg. 103)
5 Idem. pg. 87
6  Idem. pg. 100
7 Idem. Pg 102.
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em propriedade privada. Além disso, essa expansão acompanha outra tendência que é a tentativa do
capitalismo em reduzir as relações sociais a uma métrica de venda e compra das mercadorias.  Isso
representa que o capitalismo pressiona a propriedade camponesa, comunitária, a fim de transformá-
la em propriedade privada. O próprio latifúndio também se estabeleceria sob tal tendência, já que
qualquer propriedade fundiária, quando se confronta com o processo de transformação capitalista,
transforma-se  ela  mesma  num  tipo  particular  de  indústria  e,  depois,  num  tipo  específico  de
corporação ou investimento financeiro. Torna-se, com isso, parte desse poder histórico mundial. O
capitalismo possui, portanto, uma característica epidêmica que infecta algumas formas específicas
de estruturas fundiárias transformando-as em propriedade privada. 

6. O LUCRO COMO MOTOR DA EXPANSÃO DO CAPITALISMO
Como foi dito acima, o capitalismo é um poder em expansão. Essa expansão se move através do
lucro,  que é forma de gerar capital,  de trazer dinheiro para o bolso da burguesia.  Existem três
formas de lucro, segundo Marx: a MAIS-VALIA, o JUROS e a RENDA FUNDIÁRIA.  A MAIS
VALIA é a exploração da classe trabalhadora, pura e simples. Um pequeno burguês compra um
terreno  e  contrata  trabalhadores  para  construir  uma  casa.  Digamos  que  no  terreno  ele  gastou
100.000, com material de construção gastou 50.000 e com mão-de-obra gastou 50.000. Ao final, o
pequeno burguês gastou 200.000. Ele vendeu essa casa, entretanto a 500.000. Isso quer dizer que
retirando  os  150.000 que  ele  gastou  para  comprar  o  terreno e  os  materiais,  ele  gastou  50.000
pagando os salários do arquiteto, do mestre de obras, dos pedreiros, dos serventes, do encanador e
do eletricista, e colocou 300.000 em seu bolso sem ter batido um prego na parede. Os JUROS é a
forma de ganhar dinheiro sem ter nenhum tipo de trabalho por trás. Se uma pessoa emprestar a outra
100 e cobrar no mês seguinte 120, ela é presa por agiotagem. Por lei no Brasil, os únicos que podem
emprestar dinheiro cobrando juros são os bancos. No atual estágio do capitalismo, a geração de
capital por juros vem sendo a base da economia mundial, principalmente nas bolsas de valores. Por
isso que dizemos que vivemos, hoje, no capitalismo fianceiro. Por fim, a RENDA FUNDIÁRIA é o
arrendamento ou a compra simples da terra. Se você tem uma terra e nada produz nela, você ainda
pode ganhar dinheiro com ela, alugando a outro, ou vendendo. Esse dinheiro que se ganha com a
valorização da terra ou com o seu aluguel é também uma flucro que se diferencia da mais-valia e
dos juros.

7. PROPRIEDADE PRIVADA X PROPRIEDADE FUNDIÁRIA
Nesse  ponto  cabe-nos  uma  diferenciação  que,  que  é  a  de  propriedade  privada  e  propriedade
fundiária, ou dito de outro modo, entre capital e propriedade fundiária. Esse é um ponto óbvio, mas
que  precisa  ser  esclarecido.  Nem  toda  propriedade  privada  se  caracteriza  como  propriedade
fundiária. Um carro, por exemplo é uma propriedade privada, mas não é uma propriedade fundiária.
Nem toda forma de propriedade fundiária se estabelece enquanto propriedade privada. Um território
indígena, por exemplo, é uma propriedade comunitária e não pode ser considerado uma propriedade
privada. A propriedade fundiária é interpretada pelo pensamento marxista como um tipo específico
de propriedade privada. Isso tem dois motivos: ter se tornado o primeiro tipo de propriedade privada
na história do capitalismo e por não ter valor em si, adquirindo valor pelo direito de propriedade.
Sobre esse último ponto é simples explicar: como a terra existe antes do capitalismo e, até mesmo,
antes dos homens e das mulheres, diferentemente de um carro (que foi fabricado pelo trabalho de
um grupo de trabalhadores), a terra não é fabricada, por isso para Marx não tem Valor. Quem dá o
valor a terra é um pedaço de papel, o título de propriedade – ou assim podemos dizer: o DIREITO
DE PROPRIEDADE.  E como ninguém fabrica  terra  – as  terras  que  existem no mundo foram
sempre historicamente alvo de disputa. Iremos falar mais adiante como esse processo de disputa
territorial se deu no Brasil. 

                                                                                                                                                            4



 CARTILHA DE CLASSE SOCIAL E CAMPESINATO – QUESTÃO AGRÁRIA NORDESTE – VIA CAMPESINA

8. RENDA FUNDIÁRIA
Ao contrário  de  outras  mercadorias  nas  quais  o  seu  valor  é  mensurado  pelo  trabalho  humano
despendido, na propriedade fundiária é o monopólio da propriedade de uma parte de terra que faz
com que  o  proprietário  tenha  valor  sobre  sua  terra.  E  a  condição  mais  evidente  disso  é  a  de
arrendamento, onde proprietário da terra adquire lucro sem nenhum tipo de trabalho subjacente. A
renda fundiária é, portanto, aquilo que o proprietário ganha para além da exploração do trabalho
agrícola.  É preciso reconhecer  que Marx debate a renda da terra a partir  das teses de Smith e
Ricardo, ou seja, no contexto inglês. Com isso, “a renda da terra é estabelecida pela luta entre
arrendatários e proprietário fundiário”8. Smith previa que, normalmente, a terra produziria “mais
alimento do que o necessário para a subsistência de todo o trabalho que contribui para levar esse
alimento ao mercado”. O excedente de produção de alimentos seria então “suficiente para repor
com ganho o capital que põe em movimento esse trabalho. Portanto, sempre fica algo pra conceder
uma renda ao proprietário fundiário”9. A partir de tal situação específica de arrendamento, Marx
generaliza  que  o  conceito  de  renda  fundiária  pode  ser  aplicado  também aos  casos  em que as
relações de arrendatários não existem. “O senhor da terra, perdulário tem de, ou [...] arruinar-se, ou
tornar-se arrendatário da sua própria terra – um industrial que trabalha na agricultura”10. Marx trata
a renda fundiária “enquanto parte da mais-valia produzida pelo capital que cabe ao proprietário da
terra”11. A renda fundiária é a valorização da terra mediante a aplicabilidade do capital na mesma. A
renda acaba  então  se  compondo numa mais-valia  diferente  do  lucro,  mas  que  é  adicionada ao
mesmo.  É,  assim,  uma  espécie  de  “lucro  suplementar”.  Nesse  sentido,  Marx  afirma  que  “a
propriedade fundiária não cria [...] a parte do valor que é transformada em lucro suplementar, mas,
só capacita o proprietário da terra [...] a extrair [...] esse lucro suplementar e embolsá-lo. Não cria
esse lucro suplementar, mas transforma-o em renda fundiária12”.

9. RENDA DIFERENCIAL
Um componente chave da teoria de renda fundiária é o conceito de renda diferencial, desenvolvido
a partir da teoria de Ricardo, segundo o qual “renda [...] é sempre a diferença entre os produtos
obtidos com o emprego de duas quantidades iguais de capital e trabalho”13. A renda fundiária é
subtraída a partir da renda diferencial entre um terreno A e um terreno B, com as mesmas condições
de capital e trabalho, diferenciando-se, assim, em fertilidade do solo e localização das terras. Marx
reafirma essa ideia também quando argumenta que “a quantidade da renda da terra depende da
relação com a fertilidade do solo. Um outro momento da sua determinação é a localização”14. A
renda fundiária varia de acordo com essa renda diferencial estabelecida pela fertilidade. Segundo
Marx,  “Essa  renda  fundiária  não  decorre  do  acréscimo  absoluto  da  produtividade  do  capital
aplicado,  ou  do  trabalho  de  que  ele  se  apropria,  acréscimo  que  só  pode  reduzir  o  valor  das
mercadorias;  provém  da  circunstância  de  certos  capitais  isolados  empregados  num  ramo  de
produção terem fecundidade maior em relação aos investimentos de capital que estão excluídos
dessas excepcionais condições favoráveis, criadas pela natureza”15.

8 Idem. pg. 64
9 Smith apud Marx, Idem. pg. 67)
10 Idem. pg.148
11 Marx, Karl (2008) O Capital: crítica da economia política: livro III. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.pg. 823.
12 Idem. pg. 863
13 Ricardo apud Marx, Idem. pg. 867.
14 Marx, Karl (2010) Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo. pg. 63
15 Marx, Karl (2008) O Capital: crítica da economia política: livro III. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. pg. 862.
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10. RENDA DIFERENCIAL I E RENDA DIFERENCIAL II
É nesse sentido que Marx e, mais adiante, Kautsky especificaram os conceitos de renda diferencial I
(atribuída às condições naturais de fertilidade) e renda diferencial II (atribuída aos investimentos do
capital em vias de estabelecer uma maior produtividade, como por exemplo, irrigação, adubação,
etc.). A renda diferencial I envolve a comparação da produtividade em decorrência da fertilidade de
uma terra com outras e a renda diferencial II é a comparação da produtividade em decorrência da
aplicabilidade do capital em fertilidade em uma mesma terra16. Nesse sentido, o que determina o
preço de 20 hectares de terras em Pernambuco, ser diferente entre uma região ou outra? Ou o preço
de 10 hectares de terra no Pará, ser diferente do preço de 10 hectares de terra no Paraná? São as
condições  de  fertilidade,  de  transporte,  de  estradas,  de  proximidade com mercado consumidor,
proximidade  com  zonas  urbanas,  acesso  à  água,  entre  outros  motivos  que  determinam  essa
diferença.

11. ESPECULAÇÃO FUNDIÁRIA
Em relação ao preço da terra,  Marx atribui-lhe caráter  especulativo,  calculado a partir  de uma
projeção de renda futura.  “A terra,  como toda força natural,  não possui valor,  pois nela não se
materializa trabalho, e por isso não possui preço, que normalmente é o valor expresso em dinheiro.
[...] o preço [...] não passa de renda capitalizada”17. Seu preço, portanto, seria “mero reflexo do
lucro suplementar extraído” ou ainda “receita capitalizada do aluguel de terras”18. Isso quer dizer
que, a Terra irá sempre ter um valor que irá variar muito, por mera especulação. Quando a cidade
vai  chegando  nas  áreas  rurais,  por  exemplo,  é  muito  comum  que  os  preços  das  terras  rurais
aumentem significativamente. O mesmo terreno que há dez anos atrás era vendido a 10.000, passa a
ser vendido por 100.000, sem nenhum tipo de investimento do proprietário. 

12. O CAMPESINATO (TERRA-TRABALHO-CAPITAL )
Como parte específica, da CLASSE TRABALHADORA, o Campesinato se diferencia da mesma
pela questão da terra. Se a CLASSE TRABALHADORA é estabelecida, como já afirmamos antes,
a partir  da relação Trabalho-Capital,  o CAMPESINATO se estabelece a partir  da relação Terra-
Trabalho-Capital. Considerando que o preço da terra é atribuído a partir da renda fundiária, e que a
própria renda fundiária é a parte da renda excedente subtraído o lucro, Marx coloca que a renda
fundiária é inversamente proporcional ao lucro extraído a partir das relações de trabalho e dos juros.
Ou seja,  se os juros são maiores,  a renda fundiária é menor,  se os salários aumentam, a renda
fundiária diminui. Com isso, na relação capital, terra e trabalho, cria-se um sistema segundo o qual
quanto  mais  baixo  forem  os  salários  e  os  juros,  maior  é  a  renda  e,  consequentemente,  mais
vantagem tira  o  proprietário  de terras.  Marx ainda relata  que  a  situação de pobreza e  miséria,
consequência  do  trabalho  mal  remunerado,  é  também  recorrente  camponês.  Normalmente,  na
relação entre grande e pequena empresa no capitalismo há uma situação de desleal concorrência que
atinge  muito  fortemente  o  pequeno.  Nesse  caso,  ele  é,  muitas  vezes,  obrigado,  apesar  de  se
encontrar em condições de proprietário dos meios de produção, a despender muitas horas de seu
trabalho para sobreviver (situação similar à de qualquer trabalhador). Na agricultura, ainda ocorre
uma situação na qual para aumentar a sua renda o proprietário necessita, entre outras coisas, de
comprar mais terras. E essa tendência de concentração fundiária agrava ainda mais a situação do

16 Lenz, Maria Heloisa (1992) A Categoria Econômica renda da terra. Porto Alegre:
Federação de Economia e Estatística (FEE). Kautsky, Karl (1986) A Questão Agrária. São Paulo: Ed. Nova Cultural. 
Santos, Boaventura de Sousa (1982) “O Estado, O Direito e a Questão Urbana”
Revista Crítica de Ciências Sociais. 9, 10-86. Marx. Idem.
17 Marx, Idem. pg. 863.
18 Marx, Idem. pg.: 834-35, 863-864.
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camponês, do indígena e do quilombola19.  “todo ano, o capital proporciona lucro ao capitalista; a
terra,  renda fundiária ao proprietário, e a força de trabalho em condições normais e, desde que
continue aproveitável, salário ao trabalhador”20. 

13. CAPITALISMO X CAMPESINATO
Kautsky define que as mudanças do status da propriedade rural, mais precisamente o advento da
propriedade  privada  da  terra,  abriram  caminho  ao  capitalismo  no  campo.  A  agricultura  no
capitalismo possui dois elementos característicos: “a propriedade privada com referência à terra e o
caráter mercantil dos produtos agrícolas”21.  O avanço tecnológico na agricultura revolucionou o
campo na concepção marxista já que atuou nas antigas relações de servidão e na própria economia
camponesa  tradicional.  Isso,  claro,  com  um  alto  custo:  a  destruição  da  “saúde  física  dos
trabalhadores urbanos e a vida espiritual dos trabalhadores rurais”22. A monetarização da agricultura
e pecuária cria, ainda, um dilema entre o tempo tradicionalmente usado para o cultivo e o tempo do
capital, sendo este último bem mais acelerado. É por isso que, em rigor, a agricultura e a pecuária
foram, anteriormente, atividades econômicas não diretamente relacionadas com o capitalismo, seja
no formato feudal, escravista, latifundiário ou camponês. Atualmente, nota-se as consequências de
uma adaptação do modelo agrícola a um modelo empresarial  já  que “a produção capitalista só
desenvolve a técnica e a combinação do processo de produção social ao minar simultaneamente as
fontes de toda riqueza: a terra e o trabalhador”23.

14. “MODERNIZAÇÃO SEM MUDANÇA”
Segundo Marx, há uma relação direta entre a modernização técnica e a precarização na vida do
trabalhador, uma vez que se impõe um sistema de concorrência entre a máquina e o indivíduo.
Segundo o mesmo “quando a máquina se apodera, pouco a pouco, de um ramo de produção, produz
ela miséria crônica na camada de trabalhadores com que concorre. Quando a transição é rápida,
seus efeitos são enormes e agudos”24. Na agricultura, esse estágio de concorrência desleal entre as
máquinas e as técnicas tradicionais é similar àquele verificado no contexto inglês entre a indústria e
o artesanato, segundo o qual “sua vitória é tão certa quanto a de um exército equipado com armas
de fogo em luta contra os índios armados de arco e flecha.”25. Nesse sentido é que o “progresso
técnico [...] ora substitui virtualmente trabalhadores, ora os suprime de fato”26. Na agricultura, a
consequência mais visível desse fato é o grande processo de migração do campo para a cidade que
ocorre na medida em que a agricultura se mecaniza. Esse é um processo que irá ser mais intenso na
década de 1960, com o implemento da REVOLUÇÃO VERDE.

15. REVOLUÇÃO VERDE
No setor agropecuário brasileiro, a economia colonial foi pensada e estruturada a partir do tripé,
monocultura,  latifúndio  e  escravismo.  As  zonas  de  produção  monoculturais  de  exportação
conviveram  com  zonas  de  produção  de  abastecimento  interno,  principalmente,  diante  da
necessidade de produção de alimentos que sustentasse o crescimento populacional brasileiro nesse
período.  Os processos  de modernizações  foram determinantes  para um desequilíbrio  entre  uma
economia agrícola monocultural e uma latifundiária – pautada sobre o trabalho precário (seja mão-

19 Marx, Karl (2010) Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo. pg. 71
20 Marx, Karl (2008) O Capital: crítica da economia política: livro III. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. pg.1085 
21 Kautsky, Karl (1986) A Questão Agrária. São Paulo: Ed. Nova Cultural. pg.  57.
22 Marx, Karl (2011) O Capital: crítica da economia política: livro I. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. pg. 132.
23 Idem. pg. 133.
24 Idem. pg. 491
25 Idem. pg. 512-513.
26 Idem. 516.
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de-obra escrava ou livre) – e as zonas de minifúndio, produtoras de alimento, com o uso da mão-de-
obra camponesa, familiar ou com demandas mais modestas de empregabilidade de mão-de-obra.
Desde  a  implementação  de  engenhos  centrais  e  usinas  de  cana  de  açúcar,  ainda  na  sociedade
oitocentista,  que  tal  processo  é  identificado.  Na  década  de  1960,  entretanto,  inicia-se  a
operacionalidade de um vulto progressivo de modernização técnica no setor agropecuário que irá
remodelar  o  sistema  monocultural  de  exportação  até  níveis  mais  alarmantes  de  concentração
fundiária,  desequilíbrio ambiental  e dependência em relação ao capital  financeiro.  Denomina-se
essa adição de modernizações tecnológicas abruptas e crescentes na produção rural de Revolução
Verde.  A Revolução Verde surge nos Estados Unidos sobre as promessas de solucionar o dilema
malthusiano em torno do crescimento populacional e a insustentabilidade social e econômica gerada
a  partir  de  tal  fato.  O  elemento-chave  para  solucionar  essa  problemática  passava,  então,  pela
melhoria  tecnológica  dos  meios  de produção na  agricultura  e  pecuária,  já  que  assim,  em tese,
conseguia-se  produzir  uma  quantidade  de  alimentos  proporcional  ao  aumento  da  demanda  de
mercado. A economia rural deveria se adequar às regras de competitividade do mercado, moldando,
com isso, os padrões de eficiência, produtividade e financiamento. Ao adequar o mercado como
regulador  da  produção  agropecuária,  entretanto,  suprimiu-se  a  economia  camponesa  em várias
esferas.  Em  níveis  de  produção,  muitos  pequenos  agricultores  ficaram  reféns  dos  sistemas  de
financiamento  bancário,  dos  altos  custos  dos  insumos  agrícolas  e  da  formação  de  grandes
complexos econômicos que passaram a monopolizar vários ramos da cadeia produtiva,  como o
mercado varejista, de agrotóxicos, de maquinário agrícola, o beneficiamento final da produção e,
posteriormente, o mercado de sementes geneticamente modificadas27. 
No Brasil,  o primeiro agente dinamizador da Revolução Verde foi o Estado Militar pós-64. Foi
fomentada uma série de políticas públicas, como financiamentos à agricultura de exportação, uma
política  de  colonização  do  Oeste,  pautada  no  latifúndio  e  a  fundação  de  escolas  e  centros  de
pesquisa agrotécnicos operando a produção de  commodities mediante a implementação de novo
maquinário agrícola e uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos. 
Se  entre  1964  e  o  final  da  década  de  1980,  o  Estado  apresentava-se  como  difusor  direto  da
Revolução Verde, a partir da década de 1990, com o enfraquecimento deste em razão da adoção de
um conjunto de políticas econômicas neoliberais, novos atores irão substituí-lo, iniciando um ciclo
mais agressivo da mercantilização da economia agropecuária nacional. Cada vez mais, o Estado
desaparelhava a sua participação direta em tal processo de modernização, mesmo sem abandonar o
seu papel de financiador mediado por bancos e órgãos públicos como BNDES, Banco do Brasil,
Caixa  Econômica  Federal,  Banco  do  Nordeste,  Ministério  da  Agricultura,  entre  outros.
Gradativamente,  à  medida  que  se  aproximava  da  virada  do  século,  os  principais  agentes
operacionais da Revolução Verde passaram a ser o mercado financeiro e as grandes corporações
agrofarmacêuticas. Com isso, adicionou-se ao pacote tecnológico da Revolução Verde a utilização
de  Organismos  Geneticamente  Modificados  (OGMs)  produzidos  e  patenteados  por  empresas
transnacionais como a Bayer, a Monsanto, a Syngenta e a Dupont. Os setores da cadeia produtiva
ficaram cada vez mais concentrados, principalmente na produção de bicombustíveis, soja, celulose,
açúcar, carne bovina, citricultura.

27 Rosset,  Peter  M.  (2006)  “A  Crise  da  Agricultura  Convencional,  a  substituição  de  insumos  e  o  enfoque
agroecológico” in Cristoffoli, Pedro Ivan. (Org.) Reforma Agrária e Meio Ambiente. 1(2). Brasília: Edição e Publicação
CONCRAB (Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária).  Correia, Ciro (2007), O MST em marcha para a
Agroecologia:  Uma Aproximação  à  Construção  Histórica  da  Agroecologia  no  MST.  Dissertação  de  Mestrado  em
Agroecologia. Universidade Internacional da Andalucia e Universidade de Córdoba.
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16. CONSEQUÊNCIAS DA REVOLUÇÃO VERDE
A Revolução Verde e as mudanças tecnológicas em torno da fertilidade do solo ampliaram a renda
fundiária.  Isso gerou, pelo menos, duas consequências:  a primeira foi uma escalada progressiva
global do preço da terra e a outra foi a gradativa supressão dos terrenos menos férteis, concomitante
a uma gradual concentração fundiária.  Esse comportamento revela  a natureza de uma mudança
estrutural na agricultura e pecuária que consiste na tendência de supressão de economias rurais não
adaptadas  às  intervenções  tecnológicas  da  revolução  verde,  como a  economia  camponesa,  dos
ribeirinhos, dos quilombolas, dos indígenas, e também rejeita a própria ideia de viabilidade de uma
compatibilidade entre capitalismo e biodiversidade e capitalismo e economia camponesa.
Para  a  produção  de  alimentos,  a  conjuntura  é  ainda  mais  grave,  pois  os  efeitos  diretos  da
concentração  fundiária  e  da  escalada  de  seu  produto  enquanto  uma  mercadoria  regulada  pelo
mercado  internacional  elevou  substancialmente  o  seu  preço,  contribuindo,  ainda  mais,  para  a
situação de miséria e de fome. Há um mistério na mercadoria que, segundo a teoria marxista, é a
sua ação de “encobrir as características sociais do próprio trabalho dos homens, apresentando-as
como características materiais e propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho”28. E nesse
mistério – o fetichismo – se insere a questão dos alimentos. Ou seja, o alimento, dentro do mercado
global,  está  cada  vez  mais  a  depender  desse  mistério  que  encobre  não  só  as  relações  sociais
deploráveis, algumas à beira do escravismo (ou a escravidão propriamente dita), como as graves
consequências da privatização da água, do solo e da natureza, a contaminação de alimentos por
agrotóxicos e os malefícios dos alimentos transgênicos à saúde humana.

17. CONCEITO DE CAMPESINATO MARX
Para Marx, a economia camponesa era uma “indústria patriarcal rural”,  parcialmente autônoma,
onde  a  família  supria  as  suas  necessidades  através  de  “sua  própria  e  espontânea  divisão  do
trabalho”, dependendo de certas variáveis de clima e de tempo29 A citada economia agrega um tipo
singular de propriedade, a “propriedade coletiva natural”, ou, meramente, a “forma comunitária”.
Outras características  são:  uma economia doméstica de unidade familiar,  a  relação capital-terra
diferenciada que se estabelece na pequena propriedade, a forma como se instituem as desigualdades
entre grande e pequena propriedade e as similaridades entre a exploração do proletário rural e do
campesinato. 

18. CONCEITO DE CAMPESINATO KAUTSKY
Com uma considerável influência marxista, Kaustsky foi um dos precursores da teoria econômica
do campesinato, nomeadamente pelo seu aplicado e extenso trabalho sobre a questão agrária alemã.
Em analogia àquilo que Marx tratava, a economia camponesa foi examinada com mais detalhes,
sobretudo nas suas mutações perante o capitalismo. Nessa ótica, o autor descreve como a economia
camponesa perdeu a autossuficiência tão propagada em tempos pré-capitalistas, ao instituir um laço
estreito com o mercado.  Argumenta-se que frente às necessidades de consumo de produtos para
além da unidade de produção, o camponês foi obrigado a “converter seus produtos em dinheiro,
levando-os para o mercado e lá passando a vendê-los. [...] foi assim que o camponês se transformou
naquilo que hoje por camponês se entende, coisa bem diferente do que fora desde o início: um
simples agricultor30.” O campesinato representa um papel duplo, de proletário, vendendo a sua força
de trabalho ao mercado, e de proprietário autônomo, trabalhando para si mesmo.

28 Marx. Idem. Pg 94.
29 Marx. Idem. pg 100
30 Kautsky. Idem. pg. 19
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19. CONCEITO DE CAMPESINATO LENIN
Lênin irá redefinir o conceito de luta de classes no campo, segundo o qual, tanto o camponês quanto
o  trabalhador  rural  possuem  uma  situação  de  miséria  similar,  decorrente  de  uma  posição  de
proletarização. Essa luta de classes deveria ser atrelada diretamente à luta que ocorria nas cidades e,
em termos de estratégia política, estabelecer-se-ia, para isso, a aliança operária-camponesa. Lênin
declarou que para fundar uma “ordem socialista” seria necessário “tirar aos grandes proprietários
agrários as suas propriedades, aos fabricantes as suas fábricas, aos banqueiros os seus capitais em
dinheiro, aniquilar a sua propriedade privada e entregá-las nas mãos de todo o povo trabalhador em
todo o Estado”31. Com esse intuito, a divisão da propriedade não é levantada como algo substancial
perante  a  tomada  das  propriedades  rurais  pelos  trabalhadores.  Lênin  assenta  que  o  camponês
deveria se unir à causa do proletário agrícola e, consequentemente, do proletário urbano, já que ele
“semi deixou de ser proprietário e se tornou um assalariado, um proletário. É por isso que se chama
a esses camponeses  semiproletários”32.  Para Lênin,  portanto,  o camponês era um proletário  em
potencial. 

20. CONCEITO DE CAMPESINATO CHAYANOV
Os debates acerca do campesinato se ateriam mais a questões específicas da produção camponesa e
não enfocaria, unicamente, a questão do capital. Para o mesmo, os termos das teorias econômicas
do  capitalismo  não  se  aplicam  em  algumas  outras  economias  não  capitalistas.  A  economia
camponesa  seria  uma  dessas  formas  não  capitalistas,  estruturada  a  partir  da  “produção  não
remunerada  da  unidade  familiar”33.  A produção  da  família  camponesa  se  pauta  a  partir  das
necessidades de consumo e sobrevivência do núcleo familiar que é equilibrada pela atividade de
trabalho não remunerada dos próprios membros da família. Chayanov, contudo, disserta acerca de
várias condicionantes em relação a essa fórmula, como “as condições específicas da unidade de
produção”,  “sua  situação  no  mercado”,  o  tamanho  da  família,  as  necessidades  da  mesma,  a
localização da unidade de produção (tanto em relação à fertilidade do solo, quanto à proximidade do
mercado consumidor do excedente de produção), a quantidade de membros da família incapazes de
trabalhar, entre outros34. “A exploração de trabalho agrícola familiar tem de fazer uso da situação do
mercado e das condições naturais de uma forma que lhe permite fornecer um equilíbrio interno para
a família, juntamente com o padrão mais elevado possível de bem-estar”35. O campesinato possui,
portanto, uma situação particular própria de sua unidade de produção familiar que balanceia entre a
necessidade  de  suprir  a  sua  demanda  familiar  de  consumo  (desde  os  suprimentos  básicos  aos
eletrodomésticos, por exemplo) e a necessidade de investimento na produção familiar. O trabalho
familiar constitui-se, muitas vezes, em uma autoexploração de sua força de trabalho. Numa situação
de  arrendamento  ou  de  proletarização,  a  unidade  camponesa  encontra-se  numa  tendência  ao
desequilíbrio,  já  que  nesse  caso  vê-se  obrigada  a  aumentar  a  autoexploração  de  sua  força  de
trabalho para pagar uma renda ou ainda a mais valia a um senhor. 

21. CONCEITO DE CAMPESINATO GALESKY
Galesky também irá enfocar a unidade doméstica como cerne da economia camponesa. Em seu
ponto de vista, deve-se alocar uma compreensão das necessidades básicas da família camponesa nos
estudos econômicos já que, na prática da vivência camponesa, tais necessidades se confundem com
as demandas de empreendedorismo. A produção agropecuária é um fator chave para se entender a

31 Lenin, Vladimir I. (1984) Aos pobres do campo. Lisboa: Edições Avante.. pg. 22.
32 Idem. pg. 35.
33 Chayanov, Alexander (1966) The Theory of Peasant Economy. Illinois: American
Economic Association. Pg 1.
34 Idem. pg. 6
35 Idem. pg.  7
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economia camponesa. Entretanto, há também outras variáveis como as necessidades da família, a
hierarquia  de  decisão  no  parentesco,  e  critérios  não  essencialmente  econômicos,  como  de
conveniência ou de prestígio. Por exemplo, comprar um trator tem tanto sentido quanto comprar um
refrigerador para a casa36. A economia camponesa é um dos elementos que compõem as relações
sociais do campesinato, tal como o parentesco e as relações de comunidade local. Compreende-se
que o camponês é,  ao mesmo tempo,  um empreendedor de sua própria terra e um gerente das
necessidades da economia doméstica. Aborda-se que o equilíbrio entre essas duas características vai
ocorrer de acordo com uma série de variáveis, como “as condições socioeconômicas que a fazenda
opera”,  as  condições  dos  equipamentos  agrícolas,  a  fertilidade  do  solo,  o  clima  e  as
imprevisibilidades do tempo, as habilidades pessoais do chefe familiar e a forma como ele gerencia
as suas necessidades empresariais e de parentesco37.
Galeski considera que, na economia camponesa, as variedades das atividades laborais são tantas que
o  termo  “agricultor”  é  mais  apropriado  para  classificar  uma  série  de  serviços  agrícolas  e  não
agrícolas na unidade de produção38. Galeski concorda com Marx quando defende que o capitalismo
proletariza  o  camponês.  Entretanto,  nem  a  agricultura  camponesa,  nem  suas  funcionalidades
específicas de produção e classe são eliminadas. Todavia, “a tendência para que isso aconteça é
claramente visível”  (Galeski,  1972:  40).  O desenvolvimento da agricultura capitalista  separa as
funções  de  economia  empreendedora  e  de  economia  doméstica,  na  agricultura  camponesa,  em
detrimento do aparecimento da divisão do trabalho e  das estratificações das atividades laborais
(Galeski, 1972: 41).

22. CONCEITO CAMPESINATO ANTROPOLOGIA
Tanto Marx, quanto Lenin, Kautsky, Chayanov e Galesky abordaram o campesinato sob um viés
econômico e político. Por outro lado, no ponto de vista de uma caracterização mais cultural do
campesinato,  a  antropologia realçou as  características  menos econômicas  das  relações  sociais  e
culturais dos mesmos, especialmente o parentesco e a comunidade. Redfield trabalha o campesinato
como um grupo não capitalista onde a agricultura se torna “seu sustento e seu meio de vida”.39 O
autor  projeta  uma  sociedade  camponesa,  que  abrangia:  a  família  nuclear,  parentes  próximos,
vizinhos,  a  comunidade,  as  relações  de  produção,  as  relações  intra-aldeias,  o  comércio  e  o
Estado”40. As estratificações sociais ocorriam por meios não econômicos, através das relações no
dia a dia dos camponeses com os seus vizinhos, e da aldeia com as entidades formais do governo,
em se tratando das esferas do direito41. “Visto como um sistema "sincrônico", a cultura camponesa
não pode ser compreendida plenamente a partir apenas do que se passa na mente dos moradores da
comunidade”42.  Esse  sistema  compunha  “um  cluster  de  três  atitudes  ou  valores  estreitamente
relacionados: uma atitude íntima e reverente para com a terra, a ideia de que o trabalho agrícola é
bom e o comércio não tão bom, e uma ênfase na atividade produtiva como virtude principal”43. 
Para o caso da China pré-revolucionária, Fei coloca que o campesinato é “um modo de vida, uma
organização formal complexa, um comportamento individual e atitudes sociais integralmente unidas
com o propósito de trabalhar a terra com ferramentas simples e mão-de-obra humana”44. Segundo o

36 Galesky, Boguslaw (1972) Basic Concepts of Rural Sociology. Manchester: Manchester University Press. pg.11.
37 Idem. pg.13.
38 Idem. pg. 33.
39 Redfield, Robert. (1958) Peasant Society and Culture. An Anthropological Approach to Civilization. Chicago: 
University Chicago Press.. pg. 27.
40 Idem. pg. 22-43
41 Idem. pg. 53.
42 Idem. pg. 68-69.
43 Idem. pg. 112.
44 Fei, Hsiao-tung (1946) “Peasantry and Gentry: An Interpretation of Chinese Social Structure and its Changes” The 
American Journal of Sociology. 52(1), 1-17. pg. 1-2.
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mesmo, as diferenças econômicas no meio rural eram reais, mas não eram as únicas formas de
hierarquias e desigualdades entre os camponeses e a grande propriedade45. Fei salienta que a família
na comunidade campesina obtém uma relação forte de cooperação cotidiana que passa por uma
enorme  rede  de  solidariedade  e  pelas  organizações  de  parentesco.  Entretanto,  as  famílias
camponesas, ainda que em seu formato de famílias extensas, não se comparam com as extensas
redes de parentescos da nobreza, que garantem a essa última uma forte unidade política intraelite e
uma fonte  de  poder46.   Seguindo  preceitos  relativistas,  Shanin  afirma  que  o  camponês  é  uma
categoria mistificada, ou seja, “não existe em nenhum sentido imediato e estritamente específico”47.
Seria preciso, então, buscar “uma conceituação mais estrita do contexto social” que salientará várias
das dinâmicas semelhantes que vêm sendo usadas para se categorizar o campesinato atentando para
a riqueza do estudo de caso48.

23. CONCEITO CAMPESINATO JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
Ao centrar a análise do campesinato no contexto peruano enfatizando as questões do latifúndio e do
índio camponês, aborda-se a problemática da terra com uma nova crítica socialista baseada num
materialismo específico da realidade quechua e aymara. Para Mariategui, o problema do índio foi
pensado erroneamente sob diversos aspectos – racial, administrativo, pedagógico, jurídico, ético,
moral e eclesiástico. Sem negar a importância de uma política mais ampla nesses setores, essas
versões  não  se  alteram  em  relação  a  um  eixo  da  exploração  colonial  que  se  constituiu
estruturalmente  e  cotidianamente  entre  colonizadores  e  indígenas.  Atenta,  assim,  que  o  ponto
principal para a questão do indígena no Peru se configura mediante pensar a problemática do índio
sob o  olhar  da  questão  agrária.  A partir  de  tal  ideia,  o  autor  peruano  desconstrói  a  versão  da
epistemologia  ocidental  ao  criticar  ferozmente  o  evolucionismo  ou  a  tese  de  um  processo
civilizatório  em torno  dos  indígenas  –  como  também ressignifica  o  estudo  da  questão  agrária
(tradicionalmente visto por Kautsky e Lenin de um ponto de vista restrito à economia política)
ampliando  o  seu  debate  para  os  estudos  culturais  e  para  a  realidade  política  local,  onde  o
movimento  camponês  e  a  luta  pela  terra  desenvolvem-se  como  um  elemento  chave  (e  não
secundário) da mobilização social. Mariategui, ao evidenciar uma característica cultural e produtiva
particular  do  campesinato  peruano,  dá-nos  elementos  para  buscar  uma categoria  analítica  mais
plural. Ao adequar a categoria de campesinato para a realidade local, podemos denominar que o
camponês é todo aquele que vivencia as mais diversas formas de cultura campesina no globo. Pode-
se pensar,  assim,  que os  trabalhadores  permanentes,  assalariados  e o pequeno proprietário,  que
utiliza majoritariamente a mão-de-obra familiar, se inserem em tal categoria cultural, apesar de cada
um possuir  uma  relação  de  produção  específica  com  a  terra.  Além  disso,  quando  se  fala  em
campesinato,  faz-se referência,  sobretudo,  a vários modos de vida campesinos  estabelecidos  na
cultura local49.

24. OS SABERES DO CAMPESINATO
Paulo  Freire  e  Boaventura  de  Sousa  Santos  foram os  dois  autores  que  mais  trabalharam essa
temática. Destaca-se que o campesinato, enquanto objeto de análise, não pode ser tratado n como
uma categoria inferior qualquer outra. O saber campesino e as suas vozes devem ser ou o elemento
central,  ou um importante  componente  empírico,  na  análise  interpretativa acadêmica.  A  análise
sobre o campesinato deve se ater na necessidade de operar uma interpretação que se paute pelo

45 Idem. pg. 1.
46 Idem. pg. 2-5.
47 Shanin, Teodor (2005) “A definição de camponês: conceituações e desconceituações – o velho e o novo em uma 
discussão marxista” Revista Nera, 8(7), 1-21.1-2)
48 Idem. pg. 1-2.
49 Mariátegui, José Carlos (2005) 7 Ensayos de Interpretación de la realidade Peruana. Lima: Ed. Orbis Ventures.
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desperdício do conhecimento e do saber campesino, seja dentro de projetos de emancipação social,
em suas pautas de lutas políticas ou na formatação de modelos contra-hegemônicos próprios. Um
passo  importante  a  ser  dado  nesse  exercício  teórico  é  pensar  o  camponês  para  além  do
silenciamento epistemológico ocidental que constantemente o classifica de ignorante, supersticioso,
irracional50.

25. RESISTÊNCIA CAMPONESA
A reflexão  sobre  a  categoria  do  campesinato  também  remeteu  para  a  questão  da  organização
política.  Por  princípio,  na  teoria  marxista,  o  campesinato  constitui  uma  classe  passível  de
dominação  política,  como  Marx  exemplificou  em  O  18  Brumário a  propósito  do  apoio  dos
camponeses franceses ao bonapartismo. Ao longo do século XX, entretanto, o campesinato torna-se 
a principal classe revolucionária do sistema mundo. As principais revoluções camponesas do Século
XX foram: Revolução Chinesa (1949), Revolução Cubana (1959), Independência da Argélia (1962)
Guerra do Vietnã (1955-1975), Independência de Guiné-Bissau (1974), Independência de Angola 
(1975), Independência de Moçambique (1975) e Revolução Sandinista (1979).

26. RESISTÊNCIA COTIDIANA CAMPONESA
Quem vai  abordar  essa temática é  um sociólogo chamado James Scott.  a  maior  recorrência  de
resistência camponesa se inseriu nas “armas comuns relativamente compostas no empoderamento
do camponês enquanto grupo: Arrastar o pé, a dissimulação, a deserção, falsa subordinação, furtos,
a ignorância simulada, calúnia, fogo posto, sabotagem, e assim por diante”51. Foca-se, então, sobre
formas  não  organizadas  de  resistência  camponesa,  ou  formas  organizadas  de  maneira  não
convencionalmente reconhecidas como movimento político como os meios mais comuns de luta
campesina.  A resistência  no campesinato decorre de formas muito objetivas,  como a segurança
física, a necessidade de alimentos, terra, segurança52. Scott afirma que a consciência de classe não
nasce de uma equação social, mas sim de uma experiência. Na comunidade camponesa, as relações
de classe podem ser detectadas como fundantes para o seu agir político. Entretanto em algumas
situações não são aplicáveis. Mas o sentimento comunitário é reforçado por outras redes. Para Scott,
os camponeses se compõem em um grupo sujeito à retirada de poder, ou seja, apesar de ter, em tese,
o  controle  da  produção de  alimentos,  o  poder  correspondente  lhe  é  retirado por  uma série  de
situações sociais que decorrem da sua localização no vasto tecido das relações sociais em que o
mesmo está envolvido. Os principais agentes externos que retiram o poder dos camponeses são o
Estado e as elites rurais. 

27. MOVIMENTOS CAMPONESES NA AMÉRICA LATINA
A resistência camponesa pode ser operada, portanto, de várias formas: individual ou coletivamente
através de migrações, revoltas, expressões artísticas, protestos e buscas de modelos alternativos de
produção.  Os  Movimentos  camponeses  vêm  utilizando  dessas  duas  formas  para  operar  suas
estratégis  e  táticas  políticas.  Mesmo  podendo  se  operar  de  diversas  formas,  os  movimentos
camponeses têm o desafio da conscientização para formar camponeses que ousem empreender uma
organização social  que culminou numa reviravolta  em suas vidas,  nas  de suas famílias,  nas  da
organização social em questão e na estrutura social e política do Brasil e da América Latina. Há sim,
diversas formas de revoltas camponesas muitas vezes envolvem as condições sociais, políticas e
culturais para o desenvolvimento de condições de rebeldias que são particulares a determinadas

50 Santos, Boaventura de Sousa (2007) "Para além do Pensamento Abissal: das linhas globais a uma ecologia de 
saberes" Revista Crítica de Ciências Sociais. 78, 3-46.
51 Scott, James (1985) Weapons of the Weak. Every day forms of Peasant Resistance. New Haven: Yale University 
Press. pg. 29.
52 Idem. pg. 35.
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formas de opressão. A ORGANIZAÇÃO COLETIVA é uma forma, entre tantas situações de revolta
como  a fuga, a resignação ou mesmo a sobrevivência se estabelecem como formas de resistências
(muitas  vezes  as  únicas  possíveis).  A  ORGANIZAÇÃO  COLETIVA  formata,  entretanto,
politicamente  aqueles  que  mais  provavelmente  podem  operar  uma  mudança  social  de  forte
expressão,  como  é  o  caso  da  reforma  agrária.  Ou,  nas  palavras  de  Mao,  representam aqueles
capazes de ser “a faísca que pode incendiar toda a montanha”. 

28. QUESTÃO AGRÁRIA NO SÉCULO XXI
Neste início de século, a questão da terra, da água, dos alimentos, dos minérios são eixos centrais de
qualquer análise sobre a economia e a sociedade global, e deixaram de ser uma temática periférica
nas ciências sociais (se é que alguma vez de fato foram periféricas). Atualmente, a questão da terra
abrange tanto  questões  agrárias,  quanto  não agrárias,  como envolve também a permanência  de
velhos problemas e debates. Essas questões são por vezes inter-relacionadas na prática empírica,
mas,  para  fins  analíticos,  serão  definidos  alguns  eixos  centrais  para  esse  debate.  1  –  A maior
inserção do capitalismo financeiro no mercado de terras, na exploração agropecuária, na mineração
e na privatização das fontes de água potável. Verifica-se que não necessariamente o mercado de
terras se restringe na atuação de empresas do setor agropecuário e extrativista, mas muitas vezes
incluem àquelas  empresas  que  dantes  não se vinculavam com esse  setor53.  A compra de  terras
acelera-se independente da atividade econômica produzida, tendo, como protagonistas, empresas de
software, bancos, empresas automotivas e o mais variado número de acionistas. Em momentos de
crises econômicas globais, há uma tendência para esse tipo de investimento ser mais contínuo, com
a compra de grandes extensões de terras a servir como fundo de reserva de mercado54. Nos ramos
produtivos,  o  capitalismo  financeiro  global  tende  a  monopolizar  ou  oligopolizar  a  produção
agropecuária,  a  mineração,  as  fontes  de  água potável  e  as  matrizes  energéticas.  O mercado de
alimentos se insere como um importante setor do capitalismo global, transformando o alimento
numa mercadoria global, com seus preços oscilando em sintonia com o mercado financeiro e com a
baixa ou a alta do dólar (Stédile, 2013). Em consequência disso, evidencia-se uma gradativa queda
na produção camponesa e no número de pequenos e médios proprietários nas economias em que
esse processo esteja mais avançado. Soma-se a esse fato que o preço da terra e dos alimentos sofre
uma escalada progressiva global que vem causando, segundo relatos das Nações Unidas, o aumento
da fome no mundo. 2 –  Um maior poder de expansão territorial da propriedade privada sobre a
propriedade  fundiária,  em  detrimento  de  outras  formas  de  posse  do  território,  como  a  posse
comunitária, de grupos de camponeses, indígenas e quilombolas. A produção capitalista do espaço
no mundo rural avança e se consolida em áreas de florestas, em territórios indígenas, quilombolas,
camponeses, de comunidades ribeirinhas, de pescadores.  3 – Em detrimento a isso, ocorre, em
termos de grupos sociais organizados,  uma luta em torno de outras formas de territorialidades, de
autonomia  e  reconhecimento  para  territórios  tradicionais,  e  da  relativização  do  direito  de
propriedade sobre a propriedade fundiária55.  Há uma nova importância  de organizações sociais,
ONGs e movimentos sociais camponeses, indígenas, quilombolas, de atingidos por grandes obras
de  energia,  de  atingidos  pelo  monopólio  da  água,  de  pescadores,  de  pequenos  agricultores,  de
mulheres  camponesas,  de  ambientalistas,  movimentos  eco-feministas,  eco-socialistas.  Nesse

53 Oliveira, Ariovaldo U. (2013) “Os indícios do agravamento da concentração da terra no Brasil no período recente” in
Stédile, João P. (Org.) A Questão Agrária no Brasil – volume 7: o debate na década de 2000. São Paulo: Expressão 
Popular, 103-172.
54 Stédile, João Pedro (2013) “Tendência do Capital na Agricultura” in Stédile, João Pedro (Org.) A Questão Agrária no
Brasil – volume 8: Debate sobre a situação e perspectivas da reforma agrária na década de 2000. São Paulo: Expressão 
Popular, 19-38. Oliveira. Idem.
55 Fernandes, Bernardo M. (2013) “Questão agrária: conflitualidade e desenvolvimento territorial” in Stédile, João 
Pedro (Org.) A Questão Agrária no Brasil – volume 8: Debate sobre a situação e perspectivas da reforma agrária na 
década de 2000. São Paulo: Expressão Popular, 173-238.2013.
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panorama, que se soma ao que tradicionalmente se chamou de luta pela terra (conflitos por direitos
trabalhistas e por reforma agrária) a luta pelo reconhecimento dos territórios tradicionais, como
também  de  sua  parcial  ou  completa  autonomia  política,  jurídica,  econômica,  cultural  e  de
identidade56. 4 –  Uma crescente impotência política proporcionada pelo neoliberalismo, por parte
dos Estados nacionais (Judiciário, Legislativo e Executivo) em mediar um confronto de interesses
entre  empresas  transnacionais  e  grupos,  comunidades  e  movimentos  sociais  prejudicados  e
atingidos  diretamente  por  grandes  investimentos  no  setor  de  mineração,  energia,  pecuária  e
agricultura extensiva, privatização da água e expansão da fronteira agrícola para zonas de povos
tradicionais,  como  florestas  e  outros  biomas  naturais  de  populações  indígenas,  quilombolas,
camponesas ou ribeirinhas. Numa situação de confrontos de interesses entre partes com poderes
desiguais, atenta-se para uma situação que Santos denominou de fascismo social, na qual o lado
mais forte consegue se impor sobre o lado mais fraco57. 5 – A emergência de novas formas de lutas
por direitos que convergem a uma temática comum: a terra. Com isso, o direito indígena, o direito
quilombola,  o  direito  dos  povos,  o  direito  das  florestas,  o  direito  da  comunidade,  os  direitos
humanos,  o  direito  à  alimentação,  entrelaçam-se  na  temática  do  direito  à  terra.  Essa  nova
convergência em torno da luta por tais direitos estabelece-se na práxis social das novas e antigas
formas de lutas dos movimentos e organizações sociais emergentes no campo e na cidade que vem a
estabelecer uma relação de oposição aos atuais meios de inserção do capitalismo na ruralidade e do
maior  poder  de  expansão  da  propriedade  privada  sobre  a  propriedade  fundiária58.  6  –  Uma
reconfiguração da questão ambiental e  sua associação com reivindicações dos camponeses,  dos
indígenas,  dos  quilombolas,  dos  ribeirinhos,  dos  pescadores;  mediando a  formatação de  outras
perspectivas  de  produção,  como,  por  exemplo,  a  agroecologia.  Considerações  ambientais  mais
tradicionais que assumem o discurso da possibilidade de uma catástrofe ambiental vir a destruir a
vida no planeta, também se integram a alguns debates sobre a questão da terra, notadamente, a
emissão  de  gases  poluentes,  a  destruição  de  florestas,  além  de  campanha  de  preservação  de
espécies59. 7 – Novas formas de representação da terra emergem contrapondo-se a ideia iluminista
de “natureza enquanto valor” como, por exemplo, natureza enquanto divindade, enquanto território
comunitário,  enquanto  identidade  e  cultura  de  um grupo  ou  povo.  Algumas  questões  da  terra
também passam a aglutinar a cultura de povos não-ocidentais que não necessariamente encaram a
natureza como algo material, passando a considerá-la parte integrante de sua vida comunitária e de
sua cosmologia60. 8 – Novas formas de associação das temáticas da terra com a população urbana,
como por exemplo: a segurança alimentar e nutricional, o controle no uso dos agrotóxicos e no uso
de sementes geneticamente modificadas, o preço do alimento e o combate à fome. 9 –  Crescente
aumento do desemprego rural mediante os processos de mecanização da produção que também vem
configurando novas formas de cidades rurais, que, em zonas onde o capitalismo de monopólio se
apresenta combinado com o latifúndio e a monocultura, estão cada dia mais desertificadas e com a
população envelhecida. O desemprego também convive, em certas áreas agrícolas do mundo global,
com o trabalho extensivo, precário e, às vezes, até mesmo, com o trabalho escravo. Mediante essa
conjuntura, a questão da terra passa a ser um tema central no capitalismo global e nas sociedades

56 Sauer, Sérgio (2013) “Reflexões esparsas sobre a questão agrária e a demanda por terra no século XXI” in Stédile, 
João Pedro (Org.) A Questão Agrária no Brasil – volume 8: Debate sobre a situação e perspectivas da reforma agrária na
década de 2000. São Paulo: Expressão Popular, 167-188.
57 Santos, Boaventura de Sousa (2003) "Poderá o direito ser emancipatório?" Revista Crítica de Ciências Sociais. 65, 3-
76.
58 Idem.
59 Santos, Boaventura de Sousa; Meneses, Maria Paula; Nunes, João Arriscado (2004) “Introdução: para ampliar o 
cânone da ciência: a diversidade epistemológica do mundo” in Santos, Boaventura de Sousa (Org.) Semear outras 
soluções: os caminhos da biodiversidade e dos conhecimentos rivais. Porto: Edições Afrontamento, 19-101.
60 Idem.
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contemporâneas. Nisso que a LUTA PELA TERRA se transformou na própria LUTA CONTRA O
CAPITALISMO.

PARTE 2 – FORMAÇÃO HISTÓRICA DAS CLASSES SOCIAIS E DO CAMPESINATO
NO BRASIL

29. A FORMAÇÃO HISTÓRICA COLONIAL
O modelo econômico brasileiro, desde sua fase embrionária, enraizou-se naquilo que Celso Furtado
classificou como empresa agrícola pactuada com o latifúndio, a escravidão e a monocultura. A partir
das invasões francesas no Rio de Janeiro e no Maranhão, o poder metropolitano português adotou
políticas de colonização sobre um investimento que gerasse lucro e que instituísse um processo de
povoamento  do  continente.  Tais  esforços  foram  implementados  ainda  no  séc.  XVI  quando  o
comércio com as Índias era o principal negócio para a coroa lusitana. O agronegócio brasileiro
surge, com isso, dentro de um sistema colonial que se inicia com as capitanias hereditárias e o
estabelecimento, por volta de 1532, dos primeiros engenhos de cana de açúcar. As experiências
portuguesas nas ilhas do Atlântico contribuíram para a fixação da produção açucareira na América
Portuguesa, apoiada com o aval organizacional e financeiro dos holandeses, que refinavam o açúcar
mascavo e o distribuía para os mercados da Europa Ocidental. Essa empresa agrícola colonial foi
gerada a partir de um complexo sistema político-econômico que incluía ainda o sistema escravista,
o tráfico de escravos africanos e ameríndios,  a presença do Estado metropolitano, e um pacote
tecnológico capaz de transformar a cana em açúcar mascavo61.  A agricultura colonial, no entanto,
por se basear numa tecnologia não industrial, tinha seus limites de expansão. Com a maior parte dos
engenhos de açúcar operando através de uma moenda cuja força motriz era a água ou o boi, a baixa
capacidade tecnológica limitava a produção da cana. A imagem do engenho colonial, portanto, era
composta de outros elementos produtivos como árvores frutíferas, roças de subsistência e da mata
atlântica62. O conjunto agropecuário colonial também foi composto por vários tipos de produção de
abastecimento interno, como: o criatório de bois, bodes, cabras, porcos, galinhas e o cultivo de
mandioca, feijão, arroz, batata, inhame, abóbora, vegetais, entre outras. Essa agricultura e pecuária,
geralmente, familiar, foi a base da produção de alimentos, num paradigma que hoje se constitui
como contra-hegemônico.

30. A LEI DE TERRAS DE 1850
A posse da terra, na época colonial, possuía mais uma conotação patrimonialista de poder político
do que mercadológica, já que os limites técnicos da produção agropecuária foram um impeditivo a
uma produção extensiva. Como destaca Versiani e Vergolino63, no valor do patrimônio dos senhores
de engenho, o montante que correspondia aos escravos era geralmente mais da metade ou até 70%
de toda riqueza inventariada. O preço das terras correspondia a valores quase insignificantes antes
de 1850, comumente cerca de 10 a 20% do total do patrimônio do senhor64.  Esse quadro se altera
em 1850, quando, acompanhando o declínio do escravismo formal, a partir da Lei Euzébio Queiroz
(relativo ao fim do tráfico intercontinental de escravos), se promulga a Lei de Terras, onde se tenta
“pela primeira vez, implantar no Brasil a propriedade privada de terras”65. Stédile afirma que essa
lei  representou  “uma  tendência  histórica  [...]  a  propriedade  da  terra,  que  já  nasceu  em  bases

61 Furtado, Celso (1974) Formação econômica do Brasil. São Paulo: Nacional.
62 Freyre, Gilberto (1966) Casa grande e senzala. Rio de Janeiro: José Olympio.
63 Versiani, Flávio R.; Vergolino, José Raimundo (2002) “O Posse de Escravos e Estrutura da Riqueza no Agreste e 
Sertão de Pernambuco: 1770-1887” Revista de Estudos Econômicos. 33(2), 353-393.
64 Idem.
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latifundiárias,  continuava na média se concentrando ainda mais”66.  Em meados do século XIX,
ocorria nos monocultivos de exportação um gradual processo de modernização técnica, em especial
na  lavoura  açucareira  e  do  café.  Eisenberg  denominou  esse  processo  de  “modernização  sem
mudança”67. A terra, então, que fora já concentrada em tempos coloniais, a partir de 1850, passa a
um status de propriedade privada. Com isso, nas áreas de colonização mais antigas, ocorreu uma
tendência da terra a concentrar-se nas mãos de uma elite, cada vez mais restrita, que conseguiu,
pouco a pouco,  ascender  às  políticas  de financiamento  da  modernização técnica.  Nas  áreas  de
colonização mais recentes, a terra foi alvo de uma especulação fundiária que,  com o passar do
século XX, tornou-se concomitantemente mais recorrente e poderosa.

31. RELAÇÃO TERRA E ESCRAVIDÃO
Nabuco, já no século XIX, associava diretamente a questão da terra e a escravidão. Para ele, “uma é
complemento  da  outra.  Acabar  com a  escravidão  não  nos  basta;  é  preciso  destruir  a  obra  da
escravidão”68. Ou seja, a exclusão proporcionada pelo sistema econômico, político, cultural e social
escravista se relacionava com a exclusão da terra, tal qual dois versos de uma mesma moeda. Isso
porque a terra também foi um objeto de exclusão para a população índia e negra.  As áreas de
reserva  indígena  sancionadas  pelo  imperador  D.  Pedro  II  eram  recorrentemente  alvo  de
descumprimento, remontando a um processo de continuidade de  guerra dos bárbaros vigente na
colonização brasileira desde seu início (Pires, 1990). Poucos negros possuíam acesso ao título da
terra e os casos contemplados por Barickman no recôncavo baiano verificam-se de forma residual
(Barickman, 2003).  No processo de desformalização do escravismo, ou antes disso,  muitos ex-
escravos rumaram para áreas remotas fundando comunidades quilombolas que também dificilmente
tiveram a titulação oficial de propriedade fornecida pelo Estado (Andrade, De Carli, e Fernandes,
2013).  Os  planos  de  colonização  da  região  Sul,  no  século  XIX  e  início  do  século  XX,  não
contemplaram a população negra, desfavorecida em detrimento da imigração “branca” advinda da
Alemanha, Itália e Polônia, cujo objetivo principal era o “embranquecimento” do Brasil. Para além
então dos dados demográficos que apontam a estrutura fundiária brasileira como a segunda mais
desigual do mundo (atrás somente do Paraguai), a desigualdade fundiária remete para um tipo de
segregação que passa por questões étnicas e culturais. Trata afinal de outro povo brasileiro que
quase  nunca  teve  acesso  à  terra  e  que,  quando  teve,  geralmente,  foi  negligenciado  nos
reconhecimentos e titulações oficiais. Essa marca histórica do problema da terra no Brasil deu outra
conotação à reforma agrária no país. O problema da terra passou a ser um problema nacional e a
reforma agrária um projeto para “um país do futuro”. Essa expectativa futura visava, antes mesmo
de  qualquer  imaginário  ideológico,  a  superação  dos  abismos  de  desigualdades  que  marcam  a
sociedade brasileira até hoje, seja ela social, étnica, cultural, regional, econômica, política ou de
gênero. A reforma agrária representava um acerto de contas com o passado colonial e escravista,
mas  também  um redimensionamento  das  continuidades  desse  passado  no  presente.  A reforma
agrária era, enfim, a síntese da libertação.

32. BURGUESIA AGRÁRIA (ELITE ECONÔMICA COLONIAL) 
A  elite  econômica  no  período  colonial  era  basicamente  formada  pelos  latifundiários,  os
proprietários das grandes extensões de terras. No período colonial, a burguesia agrária girou em

65 Stédile, João Pedro (Org.) (2005b) A Questão Agrária no Brasil – volume 3: Programas de Reforma Agrária: 1946-
2003. São Paulo: Expressão Popular. p.  22
66 Stédile, João Pedro (Org.) (2005a) A Questão Agrária no Brasil – volume 1: O debate tradicional: 1500 – 1960. São 
Paulo: Expressão Popular. pg. 31.
67 Eisenberg, Peter L. (1970) Modernização sem mudança a indústria açucareira em Pernambuco: 1840-1910. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra; Campinas: UNICAMP.
68 Idem
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torno da grande exploração de cana-de-açúcar, principalmente, onde hoje encontra-se os Estados de
Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Essa classe era representada na figura do senhor de engenho e sua
família, a família patriarcal, onde a mulher, mesmo de ascendência portuguesa era subalternizada
perante  a  presença  do  homem.  A classe  trabalhadora  era  escravizada,  primeiramente  os  povos
indígenas,  posteriormente  os  povos  africanos,  principalmente  vindos  do  Congo,  da  Guiné,  da
Nigéria e de Angola. Desde o início, o sistema de dominação capitalista no Brasil era ao mesmo
tempo uma dominação de classe, de raça e de gênero. Mas isso se dava de forma diferente nas
regiões do Brasil. A burguesia agrária no interior era formada por uma elite pecuarista, já que a
criação de gado era proibida nas áreas açucareiras. Essa elite era bem mais empobrecida em termos
de patrimônio do que o senhor de engenho, mas localmente dominava as relações de poder. Na
época  do Império,  duas  outras  atividades  se  destacaram nas  exportações  do Brasil,  o  Algodão,
produzido no Nordeste, principalmente para abastecer o mercado inglês nos períodos da Guerra de
Independência e da Guerra Civil  dos EUA e a lavoura cafeeira que se tornou a principal atividade
econômica  do  Brasil  até  a  crise  de  1929,  principalmente  nos  Estados  de  Rio  de  Janeiro  e,
posteriormente de São Paulo. Foi, a partir do café, que o eixo do poder econômico no Brasil deixou
de ser o Nordeste, para passar a ser a região Sudeste. Inicialmente, o trabalho do café era realizado
por escravos no Rio de Janeiro. Durante os anos finais da escravidão, São Paulo passa a ser o maior
produtor de café, utilizando a mão de obra de trabalho livre. Na época do Império, com o objetivo
de  conter  inúmeras  rebeliões  populares  que  já  se  formavam  na  altura,  foi  formada  a  Guarda
Nacional,  dando às  elites  agrárias  locais,  o  título de tenente-coronel.  À burguesia  agrária  mais
poderosa eram concedido os títulos de Barão, Marqueses e Conde.

33. BURGUESIA COMERCIAL
Desde o início da colonização, o comércio interno foi uma das atividades importantes na economia
brasileira.  Os  mascates,  como  eram  conhecidos  os  comerciantes  portugueses  chegaram,  em
Pernambuco, a travar uma disputa contra os senhores de engenhos em torno do controle político da
capitania (a chamada Guerra dos Mascates). Mas foi a partir do controle do tráfico intercontinental
dos escravos por parte dessa burguesia comercial, que se fizeram as maiores fortunas das cidades
brasileiras. A partir de 1808, com a abertura dos Portos às Nações Amigas, as cidades brasileiras
passaram a  ter  atividade  comercial  constante,  e  passaram a  crescer  em termos  de  importância
econômica e política, principalmente Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto
Alegre. Recife, Salvador e Rio de Janeiro no Século XIX eram verdadeiras cidades escravistas, com
alto  número  de  escravos  e  da  população  negra  liberta  nas  ruas  e  em  atividades  econômicas.
Algumas regiões dessa cidade, no lugar de se falar o português, era falado as línguas africanas,
como o banto e o yourubá. 

34. BURGUESIA AGRÁRIA (REPÚBLICA) “MODERNIZAÇÃO SEM MUDANÇA”
Um  historiador  chamado  Peter  Eisenberg69 caracterizou  como  modernização  sem  mudança  o
processo de modernização técnica e  de transição do trabalho escravo para o trabalho livre  na
lavoura açucareira. Se no período colonial, a produção do engenho de cana de açũcar era realizado
pelos escravos africanos e pela moenda com força motriz animal ou das águas,entre o final do
século XIX e início do século XX, a tecnologia de moagem da cana passa a ser os engenhos centrais
e posteriormente as usinas e destilarias. Mesmo o processo do fim da escravidão, não alterou as
relações de poder entre a burguesia agrária e seus trabalhadores. A escravidão havia acabado pela
força  da  lei,  mas  as  relações  sociais  e  culturais  em  relação  ao  trabalhador  se  mantinham,
constituíndo-se numa escravidão não formal, ou num regime escravista, na medida do possível. Até

69 Eisenberg, Peter L. (1970) Modernização sem mudança a indústria açucareira em Pernambuco: 1840-1910. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra; Campinas: UNICAMP.
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1964,  o  trabalhador  rural  brasileiro,  não  possuía nenhum direito  trabalhista.  Quem controlou o
poder político no Brasil até a Revolução de 30 foi a burguesia agrária de São Paulo (produtora de
café) e a burguesia agrária de Minas Gerais (produtora de leite). No Sul do país, a burguesia agrária
vai ser formatada a partir da pecuária bovina. A partir do período militar, vai se formado outro tipo
de burguesia agrária, nas regiões do Centro Oeste e do Norte do país: os grandes latifúndios que vão
ser criados, ainda maiores que no litoral. A produção dessas regiões vai se direcionar para o gado
bovino, a soja e o milho. Essa expansão territórial da burguesia agrária brasileira foi realizada a
partir do mecanismo da grilagem, falsificação de um título de propriedade e retirada das populações
indígenas, quilombolas e dos posseiros (os camponeses que moravam na região) pela força da lei e
pela força das armas. Se a concentração fundiária  já era extremamente desigual, com essa formação
da nova elite agrária, no período final da Ditadura Militar (1964-1985) o Brasil se transformou no
segundo país com maior desigualdade fundiária do mundo, agravando, ainda mais o problema da
terra no Brasil. 

33. BURGUESIA INDUSTRIAL
A formação da burguesia industrial brasileira passou por quatro ciclos de formação. O primeiro
ciclo ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e, pouco tempo depois, a Segunda
Guerra  Mundial  (1939-1945).  Como  os  parques  industriais  na  Europa  estavam  seriamente
comprometidos  devido à  Guerra,  no Brasil  nasceu uma industrialização por  susbstituição.  Essa
industrialização  foi  recorrente  nas  principais  cidades  comerciais  brasileiras:  Fortaleza,  Recife,
Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre e, principalmente, São Paulo. Muitas dessas indústrias foram
gradativamente falidas, mas nessas cidades ainda está presente a imponência dessas antigas fábricas
e também das vilas  operárias.  Tão logo apareceram as indústrias,  veio a organização da classe
operária brasileira, primeiramente através dos sindicatos anarquistas e, a partir de 1922, pelo Partido
Comunista Brasileiro. O segundo ciclo industrial brasileiro se direcionou para o ABC Paulista, a
partir do governo Juscelino Kubitcheck (1956-1961), onde se priorizou a indústria automotiva. Esse
processo  foi  intensificado  no Regime Militar  (1964-1985),  onde  se  criou  um terceiro  ciclo  de
desenvolvimento, principalmente através de um projeto de desenvolvimento que também incluíu a
região do Centro-Oeste e a Amazônia. A reboque de algumas empresas estatais como a Vale do Rio
Doce, a Eletrobrás, a Telebrás, essa industrialização foi retida pelas crises do petróleo da década de
1970. O último ciclo de desenvolvimento que ocorreu no Brasil foi durante o governo Lula e Dilma
(2003-2016), retomando o processo produtivo a partir de fortalecimento do mercado interno, com
uma política que combinava vários incentivos à  construção civil  e ao setor  varejista,  vultuosos
empréstimos à burguesia industrial com a intenção de transformá-las em multinacionais (Petrobrás,
Odebrethc,  JBS  e  Ambev,  por  exemplo)  e  programas  sociais  de  largo  impacto  como  o  Bolsa
Família, Luz para todos e o Minha Casa, Minha Vida. 

34. BURGUESIA DA TERRA URBANA
Nas cidades brasileiras, fora do eixo industrial, se constituíu também um processo de controle da
terra urbana, de forma muito parecida com o campo. Essas famílias passaram a controlar extensões
significativas de terras (muitas antigas terras rurais que se tornaram urbana) e passaram a lucrar
com a exploração da renda fundiária urbana. Se a especulação imobiliária no campo varia de acordo
com fatores ligados à  produção agrícola  (fertilidade,  acesso à água,  às estradas),  a especulação
imobiliária nas cidades passam a ser associada à localização em um bairro nobre, em um corredor
de água (beira de rios e beira mar), à shoppings, à acesso ao metro, rua asfaltada, etc. As políticas
públicas urbanas se constituíram, assim, uma negociata entre elite política e elite econômica local
para valorização de terrenos sem uso, a mera especulação de terras urbanas. Tal qual no campo, a
grilagem também passou a ser prática comum de atuação dessa burguesia e os conflitos pela terra
urbana entre essa burguesia e a população sem teto é, cada dia mais recorrente, na realidade dessas
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cidades  brasileiras.  Basicamente,  nas  cidades  não  industriais  brasileiras,  pode-se  observar  uma
formação de uma burguesia local a partir da expeculação imobiliária urbana.

35. A PEQUENA BURGUESIA (CLASSE MÉDIA ALTA – BUROCRACIA ESTATAL, 
MÉDICOS, ADVOGADOS, MÉDIOS EMPRESÁRIOS)
No início do século XIX, houve um processo de transição inter-geracional, no qual os filhos dos
senhores de engenho,  geralmente iletrados e  que moravam na Casa Grande,  passaram a cursar
direito em Coimbra e a morar nos Sobrados das cidades brasileiras que ali se desenvolviam. Essa
será a  primeira  geração de políticos que irão controlar os dois principais  partidos  na época do
Império,  o  Partido  Liberal  e  o  Partido  Conservador.  Na  segunda  do  Século  XIX,  houve  uma
segunda geração de políticos, também formados em direito, mas dessa vez na Faculdade de Direito
de  Sâo Paulo  e  de  Olinda  e  Recife.  Essa  homogenização  na  formação  da  elite  brasileira,  foi,
segundo o historiador José Murilo de Carvalho, uma das causas principais de uma unidade na elite
que garantiu a unidade nacional da antiga colônia portuguesa, em um único país chamado Brasil. A
entrada  desses  políticos  na  burocracia  estatal,  passava  necessariamente  por  uma  formação  em
comum. Apesar de no século XX, o Estado ter se diversificado, a carreira estatal continuou a ser
uma das principais formas de manutenção de poder político pelas elites nacionais. Pela burocracia
estatal, se tinha acesso não somente os Senadores, Deputados, Ministros e Governadores, mas todo
um conjunto de funcionários públicos que passaram a se constituir uma pequena burguesia (classe
média) dentro da estrutura estatal. Até a década de 1980, era prática no Estado brasileiro a entrada
via indicação política de parentes e afinados pessoais de grandes políticos locais e nacionais (o
chamado  trem  da  alegria).  Havia,  também,  entretanto,  um  corpo  técnico  bem  preparado  e
capacitado  que  foram  os  que  construíram  as  políticas  públicas  do  Brasil,  as  Estatais,  as
Universidades,  entre  outros.  A partir  da  década  de 1980,  passou a  se  ter  uma lei  no Brasil  de
obrigação  da  realização  de  concurso  público  para  acesso  a  essa  burocracia  estatal  e  assim,  a
burocracia estatal ficou mais aberta para aquelas pessoas que não necessariamente tinham ligações
de parentesco com políticos e poderosos. Nesse caso, há duas gerações de funcionários públicos, a
primeira, da década de 1980-1990, que foi a geração mais consciente, que lutou pelos direitos e se
filiava a sindicatos, como sindicatos de bancários, professores, correios, petroleiros, etc. A segunda
geração que entrou a partir do Governo Lula (que retomou a política de crescimento do Estado,
interrompendo o neoliberalismo dos períodos Collor e FHC (1990-2002)), entretanto não era uma
geração consciente  e  passava a  ser,  em sua maioria  das vezes,  por  mais contraditório que seja
funcionários  públicos  que  defendiam  políticas  neoliberais  e  conservadores.  Essa  geração  de
funcionários  públicos,  pelo  poder  de  manipulação  da  mídia,  passaram  a  se  constituir  como
verdadeiros inimigos do governo Lula e são bem simbolizados pelos novos delegados da polícia
federal, pelos auditores de TCU, pelos novos professores na Universidade, etc. Para além dessa
pequena burguesia (classe média) dentro do Estado a complexirficação da sociedade capitalista e o
crescimento  das  grandes  cidades  abriram oportunidade  para  o  alargamento  para  o  mercado  de
trabalho de uma série de categorias de trabalhadores, mais ou menos bem remunerados, que tinham
mais  acesso  à  sociedade  de  consumo,  médicos,  engenheiros,  arquitetos,  pequenos  empresários,
médios produtores rurais, comerciantes, etc. Essa classe vive sempre entre o sonho de se tornar
burguês, sem ser efetivamente burguês. A classe média é uma classe em disputa. Os estudantes e
professores,  por  exemplo,  são  segmentos  da  classe  média  que  em  vários  períodos  históricos
alinharam seus interesses aos interesses da classe trabalhadora. 

36- OS PROLETÁRIOS (BASE SOCIAL NEGRA E INDÍGENA)
A classe trabalhadora no Brasil é, sem sua maioria, de base social negra e/ou indígena. A grande
atividade de trabalhadores urbanos é, sem dúvida a construção civil. Presente em todas as grandes
cidades brasileiras, a massa dos trabalhadores das periferias urbanas (de base social negra, indígena
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e camponesa que migraram pras cidades) geralmente se empregam no serviço da construção civil.
No  primeiro  ciclo  de  industrialização  brasileira,  não  havia  qualquer  direito  trabalhista  para  os
operários o que levou os mesmos a se sindicalizar através de diversos grupos, a maior parte dele, de
filiação  teórica  anarquista.  Foi  a  partir  desses  grupos,  que  em 1917,  em São Paulo,  ocorreu  a
primeira Greve Geral na história do Brasil. A partir da fundação do PCB, os comunistas passaram a
ganhar a disputa dos anarquistas no controle sindical e esse controle foi recorrente até 1964, ano do
golpe militar. Com a perseguição política dos militares, o movimento sindical perdeu a força e só
foi  ser  retomado  a  partir  da  década  de  1970,  com  a  criação  da  Comissão  Pastoral  Operária,
organização  ligada  à  Igreja  Católica  que  emergiou  após  o  II  Concílio  do  Vaticano  e  a
fundamentação teórica da Teologia da Libertação. O trabalho de base da CPO e dos CEBIs resultou
numa grande manifestação de operários em 1979, no ABC Paulista. Ná década de 1980, esse corpo
organizativo que deu origem a essa manifestações no ABC, deram origem à Central  Única dos
Trabalhadores e  ao Partido dos Trabalhadores,  com destaque para sua principal  liderança,  Luis
Inácio Lula da Silva.

37- AS TRABALHADORAS DOMÉSTICAS (BASE SOCIAL NEGRA E INDÍGENA)
Algumas mulheres proletárias fazem parte de um segmento da classe trabalhadora que se diferencia
pelo trabalho doméstico. Essa é uma das mais fortes heranças coloniais da sociedade brasileira, já
que os relatos da escravidão doméstica datam desde os primórdios de nossa colonização. Com o fim
formal  da  escravidão,  em 1888,  as  empregadas  tiveram ganhos formais,  sem entretanto  alterar
significativamente a relação de poder de subalternidade. Esse segmento da classe trabalhadora não é
sindicalizado, sofre todo tipo de assédio moral e sexual, além do que, quando não moram na casa da
patroa no quarto da empregada, trabalham em suas casas a noite e no final de semana cozinhando,
limpando, lavando e cuidando dos filhos, no que se chama de “terceira jornada”. Nos apartamentos
das  grandes  cidades  brasileiras,  as  empregadas  domésticas  ainda  tem  que  conviver  com  uma
verdadeira instituição pós-colonial: o elevedor de serviço. Somente em 2015 que elas tiveram seu
direito trabalhista regulamentado de forma específica, o que causou uma reação exacerbada por
parte  de  setores  da  classe  média  e  das  elites.  Certamente,  um  grande  motivo  do  golpe  que
vivenciamos  em  2016,  foi  a  revolta  da  pequena  e  da  grande  burguesia  nacional  ao  ver  as
empregadas domésticas ou seus filhos estudando em universidade, viajando de avião e comprando
uma casa própria.

38- LÚPEM-PROLETARIADO
Na sociedade capitalista, a pior situação em termos sociais e econômicas, não é a do trabalhador,
mas daquele que não consegue trabalho. Pois, sem trabalho, o sujeito não consegue ter acesso a
água potável, comida, transporte, moradia, terra, saúde e educação. Essa é a posição de lúpem-
proletariado,  que  segundo Marx e  Engels  funciona  como reserva  de  mercado  da  mão de  obra
trabalhadora,  pressionando o seu salário sempre para baixo70.  No Brasil,  essa situação pode ser
verificada no trabalhador informal, que vive de biscates e no comércio informal. A juventude  das
periferias rurais e urbanas geralmente se encontram nesse segmento e geralmente são negros e/ou
indígenas. Não conseguindo acesso ao mercado de trabalho e sem uma oportunidade concreta na
educação pública, muitos ingressam as fileiras do tráfico de drogas ou de gangues de jovens, como
algumas  torcidas  organizadas.  Existe  hoje  no  Brasil  em  curso  uma  política  de  extermínio  da
juventude pobre e negra das periferias rurais e urbanas. São esses jovens que ocupam as fileiras dos
mortos pela polícia, por grupos de extermínio e ocupam as fileiras de nossos presídios. A partir
disso, que se inicia um processo de organização política desse segmento, muitas vezes é realizado

70 MARX, Karl e ENGELS, Frederic. Manifesto do Partido Comunista. Edições Avante. 2a. Edição.1996. 
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através de meios próprios, como o Hip-Hop, o Funk e o Grafite. Essa é sem dúvida uma classe
também em disputa política.

39. AS CLASSES C e D
Esse é um fenômeno exclusivo do governo Lula e Dilma (2003-2015), e diz respeito ao quarto ciclo
de desenvolvimento gerado nesse governo. O crescimento econômico que foi proporcionado pelas
políticas  neodesenvolvimentistas,  gerou  uma  série  de  melhorias  econômicas  materiais  à  classe
trabalhadora e  ao lúpem-proletariado.  Nesses  governos que a  classe  trabalhadora teve acesso à
universidade, passou a viajar de avião, a compra de um carro, de casa própria e de eletrodomésticos.
Dessa forma, a classe trabalhadora passou a ingressar a classe média pela primeira vez na história
do Brasil. Com as políticas de combate a miséria, como o bolsa-família e a aposentadoria rural, o
lúpem-proletariado que foi retirado do estágio de miséria (a qual se submetia ao trabalho por um
prato de comida), para o estágio da dignidade. André Singer chamou esse segmento de “base social
do  Lulo-petismo”,  apontando  que  houve  nesses  governos  uma  integração  social  através  do
consumo71. 

40.  CAMPO x RURAL
 As representações do campo vem a idealizar as relações sociais e culturais presentes no território.
No século XIX e início do século XX, essas representações inventaram uma ideia de campo que,
ainda  se encontra  em vigor  no senso comum, ainda  que tenham surgido de áreas  disciplinares
completamente diferentes. O romantismo, ao se pautar (em maior ou menor grau) no campo como
elemento  fundante  de  uma  identidade  nacional  ou  de  uma  cultura  tradicional  típica,
automaticamente projetou esse território como um lugar bucólico, de encontro do homem com a
natureza, de pureza e de felicidade. Na filosofia, Rousseau tradiziu fortemente esse pensamento no
qual, o estágio de natureza foi colocado no mais alto patamar de dignidade humana, enquanto, por
outro lado, a civilização e a vida urbana era a causa do corrompimento da mesma72. No campo
científico, a representação do rural, pela antropologia e sociologia tradicional divergiram em vários
aspectos,  mas  convergiram  na  atitude  de  estranhamento73.  Se,  para  a  antropologia  clássica,  o
camponês não representava exatamente uma sociedade elementar e seus sistemas de relações de
parentescos  não se situavam tão claramente definidos  enquanto estrutura,  a  sociologia marxista
situou o camponês dentro de uma posição de subalternidade em relação aos trabalhadores da cidade,
notadamente à classe operária, supostamente a vanguarda da revolução socialista74. Ambas as áreas
do conhecimento, ao longo do século XX, irão convergir para uma análise menos presunçosa desse
território, a partir de fundamentos específicos que irão nortear o nascimento do que se entende por
sociologia  rural  ou  antropologia  rural.  No  campo  político  Lenin  irá  re-configurar  o  potencial
político  do  campesinato  a  criar  a  tese  do  camponês  como  proletário  em  potencial  e  por  fim
reconfigurar  a  ideia  da  aliança  operário-camponesa  (representada  na  simbologia  da  foice  e  do
martelo). Por outro lado, também no século XIX, o termo agrícola vai ser amplamente difundido,
notadamente  ao  ressaltar  o  aspecto  meramente  produtivo  do  território.  Será  a  partir  dessa
terminologia que irão ser fundada as primeiras sociedades agrícolas e os congressos agrícolas, na
intenção de difundir a inserção de tecnologia agronômica para um acrescimento de produtividade75.
No Brasil, em termos de políticas públicas, o termo rural foi amplamente difundido e, até mesmo,
confundido com o termo agrícola, denotando o caráter produtivista da nascente política nacional de
assistência  técnica,  da  extensão rural,  da educação rural  e  da formação dos  cursos  de  ciências
agrárias. Recentemente, que alguns pedagogos e geógrafos, associados a uma perspectiva dialógica
com os movimentos sociais, vem situar o conceito de campo, como uma oposição à essa perspectiva

71 Eisenberg. Idem.
72 Rousseau, Jean J. (1999a) O Contrato Social. Princípios do Direito Político. São Paulo: Martins Fontes.
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produtivista  do  rural,  denotando  o  caráter  conflitivo  dos  processos  sociais  e  ressaltando  uma
perspectiva humana e ambientalista para o território76.

41. CAMPESINATO
A base social do campesinato no Brasil vêm de origem ex-escrava, indígena e, em algumas regiões,
de imigrantes. Podem ser caracterizado de forma mais específica de diversa formas, mas agregam
os posseiros, os ribeirinhos, os meieros, os pescadores e também os indígenas e quilombolas. Cada
tipo específico de campesinato desse possui uma particularidade cultural e social que o diferencia
dos demais, mas ambos estão inseridos de forma similares dentro da relação terra-trabalho-capital.
É necessário chamar a atenção que os indígenas e os quilombolas que possuem uma relação com a
terra de forma completamente diferente das demais categorias do campesinato, e nos casos dos
indígenas, trata-se efetivamente de outra cultura (que vem sendo ao longo dos 500 anos sofrendo
também um processo de genocídio). Dentro da conjuntura agrária no Século XXI, ambos segmentos
estão sendo atacados pelo processo de inserção do capital financeiro na agricultura e a expansão do
agronegócio. A partir disso, essa classe possui um interesse de classe em comum: a luta contra o
extermínio da vida no campo. 

42. TRABALHADORES RURAIS
Por fim, o trabalhador rural sem terra se diferencia em termos de posição de classe do campesinato,
por não possuir nenhum tipo de propriedade. Se o campesinato funciona a partir da auto-exploração
da mão de obra de trabalho, o trabalhador rural sem terra é explorado pela burguesia agrária (os
latifundiários), alguns em condições de trabalho escravo contemporâneo. Culturalmente, entretanto,
eles estão inseridos na cultura camponesa, assim como muitos camponeses que são assentados da
reforma  agrária  possuem  também  a  sua  identidade  de  sem  terras.  A  luta  histórica  desses
trabalhadores foi pelos direitos trabalhistas no campo e pela reforma agrária. 

43. QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL (1500-1964)
Ao contrário que diz o discurso hegemônico sobre a história do Brasil, o nosso país e o brasileiro
não é um povo pacífico. O processo histórico da classes trabalhadora e dos grupos escravizados no
Brasil, sempre foi um processo de luta, desde as primeiras guerras indígenas desde a chegada dos
portugueses. Os escravos africanos, alguns militares prisioneiros de guerras na África, passaram a
se organizar no território nacional em Quilombos. No período colonial o mais conhecido deles foi o
Quilombo dos Palmares, mas no século XIX, havia a formação de vários quilombos ao longo do
território  nacional,  uns  inclusive  próximo  das  cidades,  como  o  Quilombo  do  Catucá  em
Pernambuco (Carvalho, 1995). No século XIX, muitas das revoltas que na escola são ensinadas
como Revoltas de Libertação ou Rebeliões Regenciais foram verdadeiras guerras populares como a
Guerra  dos  Cabanos (1832-1835),  a  Revolta  dos  Malês  (1835),  a  Cabanagem (1835-1840) e  a
Balaiada (1838-1841).  Com o fim do império,  a base social  camponesa (formado por escravos
libertos e descendentes de indígenas em sua maioria) passou a se revoltar de outras formas, como os
movimentos messiânicos de Canudos (1896-1897) e Contestado (1912-1916) e o Cangaço. A partir
de 1955 com a constituição das Ligas Camponesas e da Liga de Posseiros de Trombas-Formoso,

73 Woortmann, Ellen F. (1995) Herdeiros, parentes e compadres: colonos do sul e sitiantes do nordeste. Brasília: 
Editora da UNB.
74 Reidfeild. Idem. Marx, Karl. (1984). O 18 de Brumário de Louis Bonaparte. Lisboa: Edições Avante. Disponível
em: http://www.marxists.org/portugues/marx/1852/brumario/index.htm. Hespanha, Pedro (1984) “Marx contra os 
camponeses?” Revista Crítica de Ciências Sociais. 13, 86-89.
75 Eisenberg. Idem.
76 FERNANDES, Bernardo Mançano. Diretriz de uma Caminhada, em: ARROYO, Miguel G., CALDART, Roseli, 
MOLINA, Mônica C. (Org.) Por uma Educação do Campo. 4ª. Edição, Petrópolis. Vozes, 2009. P. 133-1.
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que emerge no Brasil movimentos sociais organizados de luta pela terra. As Ligas Camponesas
emergiram acompanhando um processo  global,  nacional  e  regional  de  luta  pela  terra.  Sobre  o
contexto internacional, as influências mais marcantes desse movimento foram a Revolução Chinesa
e a Revolução Cubana. NO âmbito nacional, outros movimentos sociais do campo foram formados
no  Brasil  na  década  de  50  e  de  60,  como  o  Conflito  Trombas  Formoso,  no  Centro  Oeste,  a
Associação de Lavradores Fluminenses, o Movimento dos Agricultores Sem Terra (MAST) no Rio
Grande do Sul e demais sindicatos, associações de posseiros, camponeses ou arrendatários por todo
o Brasil. A partir dessa conjuntura, que a ideia da reforma agrária ganhou materialidade política,
tornou-se  a  principal  bandeira  dos  movimentos  camponeses  no  Brasil77.  As  Ligas  Camponesas
foram fundadas,  a  partir  do  conflito  no  Engenho  Galileia,  em  Vitória  de  Santo  Antão,  sob  a
liderança de José dos Prazeres, ex-presidente da Liga de Iputinga, antigo militante do PCB.  As
Ligas  Camponesas  eram  compostas  de  um  núcleo  diretivo  urbano,  formado  por  sacerdotes,
professores, médicos,  advogados e demais militantes políticos, e outro rural,  onde as lideranças
eram majoritariamente composta pelos camponeses. Desde a sua fundação, o advogado de Recife,
Francisco Julião emergiu como uma das maiores lideranças. A articulação internacional que foi se
criando em torno das Ligas Camponesas incluía desde a União Soviética, Iugoslávia, China e Cuba,
até contatos com a Aliança Pelo Progresso,  órgão criado pela administração Kennedy a fim de
combater a pobreza no campo na América Latina. O foco de atuação das Ligas Camponesas foram
Pernambuco e Paraíba.  Nos dois estados,  as Ligas Camponesas se beneficiaram de uma ampla
articulação contra a oligarquia agrária, na qual o apoio dos setores urbanos, principalmente dos
estudantes, foi muito presente. Em Pernambuco, essa articulação entre campo e cidade teve como
fruto político as eleições de Pelópidas Silveira, prefeito do Recife, e Miguel Arraes de Alencar, para
governador  de  Pernambuco,  todos  eles  inteiramente  favoráveis  a  causa  da  reforma  agrária.  O
próprio  Francisco  Julião  foi  eleito  deputado  federal,  em 196278.   Na  Paraíba,  esse  movimento
possuía  uma  atuação  ainda  mais  forte  enquanto  movimento  de  massas,  apesar  de  não  ter
conquistado as vitórias eleitorais,  como em seu Estado vizinho.  Entre todos os municípios  que
foram criadas as Ligas Camponesas, Sapé era o que conseguiu angariar mais filiados, chegando a
reunir 20.000 trabalhadores. O protagonismo de liderança de Elisabeth e João Pedro Teixeira foi
decisivo para a construção dessa realidade. Em 1961, foi realizado em Belo Horizonte pela ULTAB
(União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil) o I Congresso Nacional de Lavradores
e Trabalhadores Agrícolas, reunindo delegados de vários movimentos sociais do campo, entre eles
os sindicatos rurais, a liga dos posseiros, o MAST e as Ligas Camponesas. Mesmo derrotada as
Ligas Camponesas conseguiram duas vitórias históricas importantes para a luta dos trabalhadores
dos campos: definitivamente incluíu a Luta Pela Reforma Agrária como uma pauta prioritária dos
movimentos camponeses e dos movimentos de esquerda que irão emergir no Brasil no decorrer do
Sèculo XX até hoje; os Movimentos de Educação de Base e a Ação Popular do clero de esquerda
que emergiram a partir do processo de luta das Ligas, irão, mesmo no período posterior ao golpe,
continuar  o  seu  trabalho  e  desenvolver  aquilo  que  hoje  entende-se  como  Educação  Popular  e
Teologia da Libertação. Pressionado pela  luta  desses movimentos,  camponeses que em 1964, o
governo militar promulgou o Estatuto da Terra, que no ponto de vista legal, começou a estruturas
políticas públicas mínimas para a população do campo79. 

77 Medeiros, Leonilde Sérvolo. História dos Movimentos Sociais do Campo. Rio de Janeiro. Fase. 1989.
78 STÉDILE, João Pedro. História da Questão Agrária no Brasil em: STEDILE, João Pedro (org.). A Questão Agrária
no  Brasil:  história  e  natureza  das  Ligas  Camponesas  1954-1964.  1  edição.  Expressão  Popular.  São  Paulo,  2006.;
MORAIS, Clodomir Santos de. História das Ligas Camponesas no Brasil – 1969 em: STEDILE, João Pedro (org.). A
Questão Agrária no Brasil: história e natureza das Ligas Camponesas 1954-1964. 1 edição. Expressão Popular. São
Paulo, 2006. AUED, Bernardete Wrublevski. Nos Caminhos da Cisão – 1986. em: STEDILE, João Pedro (org.). A
Questão Agrária no Brasil: história e natureza das Ligas Camponesas 1954-1964. 1 edição. Expressão Popular. São
Paulo, 2006.
79 Medeiros. Idem. 
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44. QUESTÃO AGRÁRIA NO BRASIL (1964-1985)
A ditadura militar brasileira (1964-1985) foi um período de negação das liberdades políticas e de
uma dura repressão que atingiu militantes, lideranças e organizações políticas de oposição. Foi um
tempo em que também decorreu um processo brutal de assassinatos de camponeses e de indígenas,
seja pelos aparelhos oficiais do Estado ou por aparelhos extraoficiais, só recentemente classificados
como “crimes políticos da ditadura”. Tal desvio de contagem de corpos assinala alguns autores a
classificar  a  ditadura  militar  brasileira  como  mais  branda  do  que  seus  pares  no  continente.
Entretanto, ao assimilar o alto número de desaparecidos e mortos no meio rural, a ditadura brasileira
ganha  status de  uma das  mais  sangrentas  da  América  Latina.  Pela  historiografia  tradicional,  o
período militar é subdividido em duas fases: a) uma mais moderada, que abrangeu os governos do
General Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967), do General Ernesto Geisel (1974-1979)
e do General João Baptista de Oliveira Figueiredo (1979-1985); b) e uma mais dura, que abrangeu
os governos do Marechal  Artur  da Costa  e  Silva (1967-1969) e  do General  Emílio  Garrastazu
Médici  (1969-1974).  Para  as  organizações  camponesas,  entretanto,  desde  sempre,  qualquer
atividade  fora  encarada  com  grande  preocupação  pelos  militares,  que  temiam  uma  revolução
camponesa nos moldes maoísta ou cubana. Portanto, desde 1964, elas foram duramente reprimidas
e  suas  lideranças  caninamente  perseguidas,  torturadas,  exiladas  e/ou  executadas.  Os  militares
sabiam, entretanto, que a questão agrária não seria resolvida unicamente pela repressão e, alguns
deles, nutriam certa simpatia por uma reforma agrária nos moldes desenvolvimentista, seja em vias
de  atenuar  a  influência  da  esquerda  nas  organizações  camponesas,  seja  pelo  projeto
desenvolvimentista-nacionalista executado nessa época. Dessa forma que se promulgou o Estatuto
da Terra (1964) que garantia os direitos trabalhistas do campo, o imposto territorial rural, a base
legal da execução de uma reforma agrária e estruturou todos os órgãos e políticas públicas para o
campo no Brasil desde então, como a criação do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA),
que mais tarde passa a se chamar Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)80.
Durante o governo Médice se fez um projeto de reforma agrária pautado num plano de colonização
do Norte e Centro Oeste do país que consistia em “levar gente sem terra para terra sem gente”.
Muitos desses Assentamentos acabaram por não dá certo, pois entregaram uma terra no meio da
Amazônia, sem nenhuma condição do camponês se estruturar nela. A resistência armada no campo
contra a ditadura militar  se originou também na região Norte do país,  a partir  da Guerrilha do
Araguaia que foi derrotada em 1974. Mesmo com a derrota das guerrilhas rurais e urbanas no Brasil
e ainda sob o clima de muita  perseguição política que os padres,  bispos e freis  da teologia da
libertação e da educação popular iniciam um trabalho de base na formação dos Centros de Estudos
Bíblicos (CEBIs) e, principalmente, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e a Comissão Pastoral
Operária  (CPO).  Serão  esses  movimentos  que  irão  organizar  as  duas  grandes  manifestações
populares contrárias à ditadura em 1979, a Encruzilhada Natalino e a Greve Operária do ABC.
Esses  movimentos  irão  dar  origem  a  duas  principais  organizações  nacionais  de  esquerda  que
emergirão no Brasil na década de 1990, a CUT e o MST. Também em 1979, a CONTAG organiza
seu III  Congresso e retifica os compromissos dessa organização com a luta pela terra e com a
reforma agrária81. 

45. A FUNDAÇÃO DO MST
O MST, fundado em 1984, se tornou a mais importante força política de luta pela terra no Brasil.
Em seu programa inicial de reforma agrária, constavam como princípios gerais: “1 – Lutar pela
Reforma  Agrária  já;  2-  Lutar  por  uma  sociedade  igualitária,  acabando  com  o  capitalismo;  3-

80 Stédile, João Pedro (Org.) (2005b) A Questão Agrária no Brasil – volume 3:Programas de Reforma Agrária: 1946-
2003. São Paulo: Expressão Popular. pg. 148.
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Reforçar a luta dos sem terra com a participação dos trabalhadores rurais, arrendatários, meeiros,
assalariados  e  pequenos proprietários;  4  – Que a  terra  esteja  nas  mãos  de quem nela trabalha,
tirando o seu sustento e de sua família; 5 – O Movimento dos Sem Terra deve sempre manter sua
autonomia política82.” O programa incluía ainda que a reforma agrária deveria se estabelecer em
vários  tipos  de  terras,  não  somente  os  latifúndios  improdutivos,  mas  também  as  terras  das
multinacionais e as terras públicas. Nos primeiros anos, apesar das tentativas de nacionalização do
movimento, a atuação do MST foi mais presente na região Sul, seu berço político.  Na década de
1980, o instrumento legal para a desapropriação de terras ainda era o Estatuto da Terra, invocado
pelo  General  João  Batista  Figueiredo  para  desapropriar  áreas  de  conflitos,  como o  que  estava
ocorrendo  no  Norte  do  país,  entre  posseiros  e  grileiros.  “Inaugura-se  então  a  reforma  agrária
pontual, destinada a amainar os conflitos sociais e evitar reações mais vigorosas dos camponeses83”.
O citado General  será  o precursor  do novo método político de reforma agrária,  vigente até  ao
governo Lula. Essa desapropriação, seguida de uma área de conflito, se constituiu uma via política
frágil para os movimentos sociais e para a reforma agrária enquanto projeto político. Primeiramente
porque esse método expôs os movimentos sociais campesinos a uma situação de risco (mesmo no
pleno exercício de seu direito constitucionalmente estabelecido), quando passaram a disputar terras
improdutivas com os latifundiários, quase sempre armados com pistoleiros, jagunços ou mesmo
com as forças policiais locais a seu favor. Em segundo lugar, porque essa política quase sempre
constituía  em dar  a  terra  como  única  demanda  atendida  dos  trabalhadores,  abandonando-os  à
própria sorte, sem qualquer tipo de estrutura básica, como água, energia, estradas, escola, posto de
saúde, casas de tijolos, assistência técnica, fomento e crédito agrícola. Esses benefícios, quando
vieram, ocorreram num processo lento e gradual. Soma-se a isso os problemas já detectados de
outrora, como a burocracia do INCRA, o compromisso do governo, da justiça e do parlamento com
os latifundiários, a burguesia agrária e o tumultuado mercado de terras nacionais. O MST, na década
de  1980,  torna-se  mais  independente,  com  uma  direção  autônoma  desses  organismos,
principalmente  da  Igreja.  O  fator  principal  de  independência  do  MST sobre  esses  setores  foi
certamente o rumo de atuação da organização social. Nessa altura, muitas eram as sugestões sobre
qual era o melhor método para se consolidar a reforma agrária. Particularmente a Igreja e alguns
técnicos defenderam uma posição mais passiva do movimento frente ao latifúndio, confiando nas
vias formais de negociação e na via político-partidária de mudança social. Algumas lideranças do
MST,  por  outro  lado,  possuíam uma  leitura  oposta,  segundo  a  qual  só  a  ocupação  direta  dos
latifúndios era capaz de criar as condições necessárias para a desapropriação da terra. É nessa época
que o movimento adota o lema Ocupar, Resistir e Produzir. Será essa estratégia que incentivará o
MST para conquistar diversos assentamentos pelo Brasil em finais da década de 1980 e na década
de 1990. No início da década de 1990, o MST cresce e passa a ter um campo mais amplo de atuação
que abrange boa parte do território nacional. Com isso, a citada organização inicia o processo de
formação de sua organicidade interna  de maneira  mais  complexa,  até  à  formatação atual.  Essa
organicidade deve ser compreendida sob dois pontos de vista: a horizontalidade e a verticalidade.
Nos termos da organicidade horizontal, o movimento está estruturado em setores: produção e meio
ambiente, saúde, educação, cultura, comunicação, finanças, formação, juventude, frente de massas,
direitos humanos e gênero. Em cada acampamento ou assentamento, em cada região estatal (para os
Estados maiores como Bahia e Pará), em cada Estado, há dois dirigentes desses setores, na medida
do possível  (alguns  setores  como comunicação,  cultura,  por  exemplo,  são deficitários  em suas
estruturas locais).  Em termos verticais, em sua base,  há os núcleos dos assentamentos,  que são

81 Stédile, João Pedro (Org.) (2005a) A Questão Agrária no Brasil – volume 1: O debate tradicional: 1500 – 1960. São 
Paulo: Expressão Popular.
82 MST apud Stédile, João Pedro (Org.) (2005b) A Questão Agrária no Brasil – volume 3:
Programas de Reforma Agrária: 1946-2003. São Paulo: Expressão Popular.. pg78.
83 Idem. pg.152.
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dirigidos  pela  coordenação  estadual,  que  está  subordinada  à  Direção  Nacional,  que  é  o  órgão
máximo de decisão do movimento, composto por dois representantes de cada Estado em que o MST
atua (um homem e uma mulher) e por dois representantes de cada setor (idem).  No início da década
de 1990, o MST vivenciou uma fase crítica em detrimento da criminalização operada no governo
Collor de Mello, do PRN, (1990-1992), onde a Polícia Federal prendeu várias lideranças estaduais e
nacionais e o número de criação de assentamentos foram irrisórios. Com o impeachment de Collor,
assumiu Itamar Franco (1992-1994), que recebeu pela primeira vez o MST no Palácio da Alvorada,
abrindo um canal de diálogo inovador. Nas eleições de 1994, galgado pelo sucesso do plano real
para controlar a inflação, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) elege-se presidente da república e
impõe  a  segunda  derrota  eleitoral  de  Lula,  candidato  declarado  do  MST.  Nesse  período,
reestruturado  depois  das  perseguições  sofridas  na  curta  era  Collor,  o  MST  se  consolida
nacionalmente, passando a atuar mais incisivamente em algumas regiões, não propriamente no Sul,
como o Pontal do Paranapanema, a Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Pará. Assim que, em 1995,
o MST elabora seu mais completo programa de reforma agrária, que ainda hoje é determinante na
sua linha política e no seu discurso. Na época dos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, o
MST esteve no ápice de seu fortalecimento político e, consequentemente, vivenciou-se o maior
período de desapropriação de terras no período democrático brasileiro.  Paralelo a essa conquista,
entretanto, decorreram violentos processos de reação política ao MST por parte das organizações
ruralistas,  dos  aparelhos  paramilitares  dos  latifundiários  e  de  ações  das  polícias  estaduais  que
culminaram  em  vários  assassinatos  de  lideranças  rurais  pelo  Brasil,  tendo  os  casos  mais
emblemáticos sido o Massacre de Eldorado de Carajás (em 17 de Abril de 1996) e o Massacre de
Corumbiara (1995). Sobre o exemplo do General Figueiredo, fazia-se uma reforma agrária em área
de conflito. Além disso, as políticas de reforma agrária de FHC foram notorizadas em concessão de
terras sem a mínima preocupação com a infraestrutura dos assentamentos. No governo FHC, por um
lado, criou-se um aparelho ministerial exclusivo para a reforma agrária, por outro,  tentou-se ao
máximo regular a reforma agrária em um modelo neoliberal e de mercado: sem desapropriação de
terras (a desapropriação sendo substituída pelo empréstimo para compra da terra e sem ocupações
de terras). Assim, ora o poder estatal para a elaboração da reforma agrária, em seu modelo mais
clássico, foi restringido às áreas de conflitos e com uma política de reforma agrária que priorizou o
crédito  em  detrimento  da  estruturação  básica  dos  assentamentos;  ora  o  poder  estatal,  para  a
elaboração de uma reforma agrária regulada pelo mercado, foi máximo e, com uma parceria do
Banco Mundial,  o governo federal lançou o programa Célula da Terra, depois, Banco da Terra,
dentro de um projeto de Novo Mundo Rural, e de uma Nova Reforma Agrária. O poder público
coibiu, também, as ocupações de terras, fazendo uma propaganda ostensiva contra os conflitos e os
acampamentos, incentivando a forte adesão dos agricultores ao empréstimo concedido pelo Banco
Mundial, lançando um cadastro pelos correios onde os agricultores ficariam esperando em casa as
terras e criando um despacho ministerial que proibia vistoria de área ocupada por um prazo de dois
anos (Pereira, 2013). No governo Lula, em um primeiro momento, os aparelhos institucionais para a
desapropriação de terras foram ampliados, havendo, nos primeiros anos, um número significativo
de desapropriação de terras e de amplificação das políticas para a estruturação dos assentamentos,
como o Programa Luz para Todos, o bolsa família, a aposentadoria rural e o Programa das Cisternas
no Semi-Árido. Entretanto, o poder de regulação do Estado que inibia as ocupações de terras foi
mantido, notadamente o despacho ministerial que proibia vistoria do INCRA sobre terra ocupada
durante o período de dois anos. Paralelo a isso, se os programas institucionais de crédito fundiário
para compra de terras foram gradativamente perdendo força e adesão, mediante o alto número de
beneficiários  endividados,  um novo programa do governo,  de certa  forma,  atenuou a  demanda
social  em prol  da  luta  pela  terra:  o  bolsa  família.  Apesar  de  ser  um programa  extremamente
necessário e importante para conter a fome e miséria em áreas urbanas e rurais, o bolsa família não
ultrapassou a fronteira do mero assistencialismo e, mesmo sendo um programa do governo que
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solucionou alguns dos graves problemas da sociedade brasileira, foi insuficiente para solucionar,
por exemplo, a concentração fundiária, o estrangulamento da economia camponesa, a carência de
educação e saúde no campo, a precariedade da habitação rural e a desigualdade social.  Assim,
mesmo materializado uma efetiva melhoria nas vidas dos pobres no campo, o governo Lula não
rompeu com o modelo neoliberal de Estado para as políticas de reforma agrária, que basicamente
causava restrição a qualquer política pública que envolvesse ocupação de terras e desapropriação de
terras. Em termos de violência rural, conseguiu-se diminuir notadamente os casos de violência dos
agentes do Estado, apesar de continuar a verificar-se vários assassinatos de lideranças rurais por
grupos  paramilitares  até  aos  dias  de  hoje,  como  demonstra  o  recente  assassinato  de  uma  das
lideranças do MST no Rio de Janeiro, Cícero Guedes, em Fevereiro de 2013. Entretanto, após 2005,
o governo Lula recuou drasticamente o número de desapropriações de terras. O governo Dilma
Russef (2011-2016) seguiu a atuação política dos últimos anos do governo Lula, onde os números
de desapropriações de terras, foram reduzidos a níveis insignificantes. O governo Dilma estabeleceu
ainda  um  reforço  em  alguns  pontos  críticos  desse  dilema:  aumentando  as  pautas
desenvolvimentistas  a  ponto  de  comprometer  as  questões  ambientais  e  as  questões  sociais  no
campo,  danificando  severamente  uma  política  de  reforma  agrária,  ou  indigenista,  ou  dos
quilombolas.  Em contraponto a essa mudança do PT, em 2007, no seu V Congresso Nacional, o
MST lançou o lema “Reforma Agrária, Por Justiça Social e Soberania Popular”, onde destaca que a
reforma  agrária  só  é  possível  num horizonte  de  superação  do  capitalismo,  com uma  linha  de
enfrentamento mais efusivo ao avanço do capitalismo no campo. Em 1014, o MST realiza o seu VI
Congresso Nacional, propagando o lema da REFORMA AGRÁRIA POPULAR84. 

46. AGRONEGÓCIO X REFORMA AGRÁRIA POPULAR
A necessidade de se pensar sobre um novo modelo de reforma agrária, nasceu do fato de com a
inserção  do  capital  financeiro  no  meio  rural,  a  reforma  agrária  passou  a  ser  uma  pauta  anti-
capitalista. Assim, as alianças políticas entre a burguesia agrária e a classe política se ampliaram
(hoje temos a maior bancada ruralista de nossa história democrática recente), o poder econômico da
burguesia agrária cresceu, como também aumentou a maior influência dessa classe com a mídia
burguesa. Como ressaltamos acima, a questão da terra passa, atualmente, a ser central no sistema
capitalista  global.  Água,  terra  e  energia  são,  talvez,  os  pilares  fundamentais  da  economia
contemporânea  e  isso  vem  alterando  sensivelmente  as  relações  sociais,  humanas,  culturais  e
econômicas no campo em todo globo. Os conflitos entre esse projeto de desenvolvimento e  a vida
das  pessoas  do  campo,  e  da  naturaza  atinge  quase  toda  ruralidade  global,  com consequências
devastadoras para esse território85. No século XXI, a tendência do capitalismo será, cada vez mais,
moldar os territórios rurais unicamente como local de produção, em detrimento da vida humana e
do meio ambiente. Efeitos perversos do modelo do agronegócio para as populações do campo e da
cidade:  aumento  da  fome  no  mundo,  aumento  do  preço  de  alimentos,  aumento  do  uso  de
agrotóxicos e contaminação do solo, falta de Oportunidades para a Juventude do Campo, - Falta de
políticas públicas de educação e saúde para a população do Campo, envelhecimento da população
do campo, aumento da desigualdade social,  aumento do êxodo rural e dos problemas urbanos e
aumento do desmatamento e das tragédias ambientais. Por um lado os defensores do agronegócio
olham o Rural, sobre o aspecto da produção, de outro o modelo de Reforma Agrária Popular vem a
se preocupar em olhar as pessoas e a vida digna no Campo. Assim que emergem vários direitos do

84 De Carli, Caetano. Sonhos de Abril. A Luta pela Terra e a Reforma Agrária no Brasil e em Portugal. Os casos de 
Eldorado dos Carajás e Baleizão. Tese de Doutorado. Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Coimbra,
2014.
85 Stédile, João Pedro (2013) “Tendência do Capital na Agricultura” in Stédile, João Pedro (Org.) A Questão Agrária no
Brasil – volume 8: Debate sobre a situação e perspectivas da reforma agrária na década de 2000. São Paulo: Expressão 
Popular, 19-38.
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Campo, o direito à terra, o direito à educação, o direito à saúde, os direitos humanos, direito à
cultura, o direito à água, etc. A bandeira da agroecologia também emerge como um modelo agrícola
alternativo ao agronegócio e vem sendo a ser uma das principais formas de criar novas articulações
de aliança políticas com setores urbanos, como a classe média.

47. O DOMÍNIO DAS MENTES – REDE GLOBO DE TELEVISÃO

Noam Chomsky argumenta que a mídia hegemônica torna-se um agente dinamizador que institui,
no senso comum, as posições políticas das grandes coorporações financeiras e das elites políticas e
econômicas nacionais. A funcionalidade da mídia hegemônica consiste,  segundo Chomsky, num
processo de convencimento político - que facilita a imposição de uma série de medidas, nas quais,
em situações normais de vivência democrática, não seriam facilmente aplicadas. Assim sendo, a
maior parte da população é categorizada como umr ”rebanho tolo”– que deve ser guiado por uma
suposta classe especializada. O objetivo do controle das mídias hegemônicas é, justamente, dentro
da esfera de instituições aparentemente democráticas, estabelecer um sistema de consenso – próprio
de  sistemas  totalitários86.  A mídia  hegemônica  brasileira,  composta  por  um  grupo  restrito  de
empresas que se manifestam ideologicamente conservadoras às pautas de movimentos sociais e
partidos  políticos  progressistas,  não  se  constituiu  em  um  árbitro  imparcial  nas  coberturas
jornalísticas  em  torno  da  questão  agrária.  No  entanto,  se  antes,  o  posicionamento  contra  os
movimentos  sociais  campesinos  foi  fruto  de  uma  ideologia  conservadora,  com  a  inserção  de
empresas transnacionais agro-químicas no conflito agrário – passava-se a adotar uma linha editorial
mais áspera contra esses agentes coletivos subalternos. Ao contrário dos tradicionais proprietários
rurais,  essas  empresas  constituem-se  em  uma  importante  fatia  da  renda  publicitária  da  mídia
hegemônica o que leva-nos a deslocar a criminalização midiática dos movimentos sociais, para
além de uma ideologia conservadora,  mais precisamente,  para a arena da economia política.  O
núcleo restrito que controla a mídia hegemônica brasileira é composto por 8 famílias: Marinho, das
Organizações Globo; Abramavel, do Sistema Brasileiro de Televisão; Macedo, Rede Record e Folha
Universal; Saad, Bandeirantes; Civita, Editora Abril; Mesquita, jornal Estado de São Paulo; Frias,
jornal  Folha  de  São  Paulo;  e  Sirotsky,  RBS.  Ao  longo  da  História,  houve  uma  tendência  no
posicionamento político das Organizações Globo favorável aos setores conservadores da sociedade
brasileira,  a  impulsionando  a  uma série  de  coberturas  imparciais  em oposição  às  organizações
socio-políticas  progressistas.  A  tentativa  de  golpe  contra  Getúlio  Vargas,  em  seu  governo
presidencial, que culminou com seu suicídio, foi orquestrado, entre outros veículos midiáticos, pelo
jornal o Globo. O mesmo jornal teve efetiva participação no golpe militar de 1964, ao aterrorizar a
opinião  pública  nacional  sobre  o  perigo  comunista do  governo  João  Goulart.  Em  1989,  ela
transformou o então governador de Alagoas, Fernando Collor de Melo, no  caçador de marajás,
contribuindo decisivamente na sua eleição, contra o candidato do Partido dos Trabalhadores, Luis
Inácio  Lula  da  Silva.  Durante  o  governo  Lula,  a  Rede  Globo  operou  uma  enorme  fábrica  de
escândalos que, sendo verdadeiros ou não, foram intencionalmente moldados para desestabilizar o
poder presidencial, derrubar ministros, deputados e senadores governistas e fortalecer a oposição
partidária, encabeçada pelo PSDB e DEM87. Recentemente, a Globo foi a principal responsável do
golpe de 2016 que retirou do poder Dilma Roussef ao transformar processos ainda em curso na
investigação (vazamentos jurídicos) e denúncias duvidosas em verdades absolutas com vias de criar
um discurso de que toda a culpa da corrupção era do PT, que Lula e todos os petistas eram bandidos
e  que  era  só  tirar  o  PT do poder  que  a  corrupção  no Brasil  ia  acabar.  Como estamos  vendo

86 CHOMSKY, Noam. A Manipulação dos Media. Tradução de Mário Matos e Lemos. Lisboa. Editorial Inquérito, 
2003.
87 MELLO, M. G. O Discurso que Vale: A Cobertura da Mídia Hegemônica do Jornal o Globo Sobre as ações do MST 
na Companhia Vale. 2009.
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recentemente,  entretanto,  no  governo Temer,  não  somente  a  corrupção ficou mais  escancarada,
como também colocou em operação uma série de mudanças que estão desmontando uma série de
direitos históricos da classe trabalhadora, como a reforma trabalhista e a previdência. 

48. CONCLUSÃO – A QUESTÃO DA CONSCIÊNCIA DE CLASSE
A partir dessa conjuntura o que impede que a classe trabalhadora, aliada a outros interesses diversos
de classes, não consiga transformar definitivamente a realidade do nosso país? A questão é que,
apesar das classes sociais se materializarem objetivamente numa posição de subalternidade, eles
não estão conscientes dessa posição de classe e, portanto, não fazem a única coisa possível de ser
feita para libertarmos definitivamente a população pobre brasileira dos 500 anos de servidão: se
organizar e partir pra luta. Essa é uma questão que Marx coloca, quando diferencia a classe em si e
a classe para si. Para Marx, classe em si representa a estruturação econômica e social dialética, que
no  capitalismo  objetivamente,  pela  apropriação  dos  meios  de  produção  pela  burguesia,  o
trabalhador é obrigado a vender a sua força de trabalho. Classe para si representa, por outro lado,
uma  situação  na  qual  alguns  agentes  históricos  se  reconhecem  como  explorados  por  tal
configuração de relações de trabalho e se identificam com o outro, em situação similar, para formar
um discurso representativo de seus interesses em comum88. Para Thompson, a consciência de classe
pode ser evidenciada historicamente em alguns costumes em comum de determinada classe ou, para
ser mais generalista, na prática social real89. Apesar de esse tema ter sido muito abordado na teoria
social marxista, poucos autores se debruçaram sobre a temática de como fazer esse processo de
conscientização, como é o caso de Lenin. Paulo Freire, em Pedagogia do Oprimido, ressignifica a
teoria do que-fazer leninista, dentro do processo de educação popular. Para Freire, “O quefazer é
teoria  e  prática.  É  reflexão  e  ação.  Não  pode  reduzir-se  [...]  ao  tratarmos  a  palavra,  nem  ao
verbalismo, nem ao ativismo. A tão conhecida afirmação de Lenin “sem teoria revolucionária não
pode  haver  movimento  revolucionário”  significa  precisamente  que  não  há  revolução  com
verbalsimo, nem tampouco com ativismo, mas com práxis, portanto, com reflexão e ação incidindo
sobre as estruturas a serem transformadas”90. O autor continua a afirmar “estamos convencidos de
que o diálogo com as massas populares é uma exigência radical de toda revolução autêntica. Ela é
revolução  por  isto.  Distingue-se  do  golpe  militar  por  isto.  Dos  golpes,  seria  uma ingenuidade
esperar que estabelecessem diálogo com as massas oprimidas. Deles o que se pode esperar é o
engodo para legitimar-se ou a força que reprime”91.  E complementa por fim, “Nenhuma ordem
opressora  suportaria  que  os  oprimidos  todos  passassem a  perguntar:  “por  que?”92.  A tarefa  da
conscientização e da formação é excencial para a organização política intensificar os trabalhos de
base e se preparar para os tempos difíceis que estão por vim. A intenção dessa cartilha foi fornecer
um manual para elucidar a elaboração de táticas e estratégias possíveis para serem usadas a fim de
retomarmos a luta revolucionária no Brasil.

“Pátria Livre! Venceremos!”

Recife, 2017.

88 Marx, Karl (1985) A Miséria da Filosofia. São Paulo: Global.
89 Thompson, Edward Palmer (2001) “Algumas observações sobre classe e “falsa consciência”” in Negro, A. L.; Silva, 
S. (Org.) As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas: Edunicamp, 271-272.
90  FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982. pg.146.
91  idem. pg.149
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