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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE 

Este artigo trata sobre os movimentos sociais e sua confluência como território objetiva 

apresentar a gênese dos movimentos de resistência, luta e construção de outro projeto de 

sociedade que se contrapõe ao projeto do capital; Fazer uma reflexão sobre o surgimento dos 

diferentes movimentos sociais e as possibilidades de unidade entre eles, em meio e contra 

uma ordem existente, tomando por base a divisão cidade-campo, como um aspecto 

desencadeador da divisão social do trabalho e consequente da luta de classes; Identificar os 

movimentos sociais como espaço de organização, problematização e efetivação de denúncia, 

resistência e luta por direitos sociais, bem como de denúncias pela ausência do Estado frente a 

violência sofrida pelos povos originais e pelas  comunidades dos povos tradicionais. É uma 

pesquisa de revisão bibliográfica e de dados disponíveis em sites do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), entre outros, com 

abordagem qualitativa e; para a efetivação da mesma, nos apropriamos da técnica de análise 



documental. Para compreender a categoria divisão cidade-campo como estratégia utilizada 

pelo capital para fragmentar a organização das trabalhadoras e trabalhadores, nos apropriamos 

de Harvey (2011); de MARX (1998, 2008) e de Harvey (2011). Para entendermos as 

categorias lutas e resistências nos baseamos em Vakaloulis (2005); em Marx (2010) e em 

Thompson e Mattos (2007). E para compreender os Movimentos Sociais e o seu 

protagonismo crítico ao projeto do capital nos fundamentamos em Tischler (2005); 

Poulantzas (1980) e Rosset (2009). Discutimos, ao longo do trabalho, dados do êxodo rural 

ocasionado pela expropriação de terras, famílias assentadas, trabalho análogo ao escravo e 

violência nos conflitos no campo.  Concluímos que as lutas sociais têm papel fundamental, 

pois limitam ou até mesmo sobrepõem os interesses capitalistas, e podem possibilitar o 

desenvolvimento de estratégias políticas de transformação e tomada do poder do Estado pela 

classe trabalhadora. Pois, movimentos sociais do campo, da cidade, da floresta, como: 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, 

Movimento Indígena, Ribeirinhos e Quilombolas, têm se organizado e reivindicado a inclusão 

de pautas essenciais para a sobrevivência da classe trabalhadora no campo das políticas 

públicas, redistribuição de terra e renda, demarcação de terras dos povos tradicionais. 

Palavras-chave: Capital; Movimentos Sociais; Resistência. 

 

 

Introdução 

 

 O interesse pela compreensão das lutas na sociedade capitalista, na realidade atual do 

Brasil, aconteceu pelas discussões na disciplina de Fórum Interdisciplinar II, do Doutorado 

em Políticas Públicas e Formação Humana, onde buscamos refletir sobre as descolonialidades 

do saber, as epistemologias do Sul e compreender possibilidades de lutas, organizações de 

movimentos sociais e resistências.  

 Para Harvey, (2011, 166) “os imperialismos, as conquistas coloniais, as guerras 

intercapitalistas e as discriminações raciais tem desempenhado um papel dramático na 

geografia histórica do capitalismo” e a compreensão sobre tais fenômenos são essências para 

se construir alternativas para alargamento de brechas abertas nas crises do capital. 

 Os movimentos sociais são apresentados como porta voz das pautas populares nas 

lutas pela terra, pelo território, por igualdade e não retirada de direitos, por trabalho, pela 

distribuição de renda e por condições de sobrevivência, pois como afirma Gohn (2013, p. 13; 

14) os movimentos sociais “são forças coletivas de caráter sociopolítico e cultural que 

viabilizam distintas formas da população se organizar e expressar suas demandas”, com 

estratégias de ação direta ou pressões indiretas, mas que “aglutinam as pessoas não como 

força-tarefa de ordem numérica, mas como campo de atividades e experimentação social, e 

essas atividades são fontes geradoras de criatividade e inovações socioculturais”. 

 O objetivo do trabalho é fazer uma reflexão sobre o surgimento desses coletivos e as 



possibilidades de unidade entre eles, em meio e contra uma ordem existente, tomando por 

base a divisão cidade-campo, como um aspecto desencadeador da divisão social do trabalho e 

consequente da luta de classes. 

 

Divisão cidade-campo: fragmentação das lutas? 

 

 A história da humanidade tem sido construída sob um processo de dominação de um 

ser humano sobre outro, de um grupo sobre outro, de uma nação sobre outra. Quijano (2000) 

afirma que os processos históricos convergiram para o estabelecimento do padrão de poder, 

inicialmente entre conquistadores e conquistados, numa relação de inferioridade e dominação 

da cultura, sendo que “Na América, a ideia de raça foi um modo de outorgar legitimidade nas 

relações de dominação impostas pelos conquistadores”, assim como as relações de gênero 

(QUIJANO, 2000, p. 284 – tradução minha). 

Mas por outro lado, segundo o autor, articulando todas as formas históricas de controle 

do trabalho, dos meios de produção, dos produtos do trabalho e do capital. Para tal, foram 

expropriadas as terras, os meios de produção e a cultura dos povos tradicionais, e esses foram 

submetidos ao trabalho não pago, à violência, a trabalhar até a morte e ao genocídio. Processo 

esse acirrado com o desenvolvimento capitalista. 

 Os limites campo-cidade, considerados nítidos na antiguidade, após a Revolução 

Industrial tornou-se menos acentuados, com a mesma intensificação das atividades e nas 

relações capitalistas de produção. Há algum tempo teríamos a visão de algumas cidades 

industrializadas compactas, cercadas de uma grande área agrícola com produção de arroz, 

vegetais, pecuária, piscicultura, autossuficientes para o consumo, pequenas cidades e vilas. 

Hoje, é comum não reconhecermos essas paisagens, transformadas pelo capital em grandes 

centros urbanos, com falta de emprego, e condições de saúde, educação e moradia e uma 

vasta área de monocultura industrializada ou terras improdutivas, alterando os modos de 

produção, as relações com a natureza, as relações sociais e os modos de vida. 

O chamado “ambiente natural” é objeto de transformação pela atividade humana. Os 

campos são preparados para a agricultura; os pântanos, drenados; as cidades, 

estradas e pontes, construídas; as plantas e os animais são domesticados e criados; os 

habitats, transformados; as florestas, cortadas; as terras, irrigadas; os rios, 

represados; as paisagens, devastadas (servindo de alimento para ovinos e caprinos); 

os climas, alterados. Montanhas inteiras são cortadas ao meio à medida que minerais 

são extraídos, criando cicatrizes de pedreiras nas paisagens, com fluxos de resíduos 

em córregos, rios e oceanos; a agricultura devasta o solo e, por centenas de 

quilômetros quadrados, florestas e matos são erradicados acidentalmente como 

resultado da ação humana, enquanto a queima das florestas na Amazônia, 

consequência da ação voraz e ilegal de pecuaristas e produtores de soja, leva a 



erosão da terra (Harvey, 2011, p. 151). 

Se na Idade Média a indústria mantinha traços característicos da propriedade rural, 

dependendo ou imitando a organização do campo na cidade, segundo MARX (2008, p. 266), 

na sociedade burguesa “a agricultura transforma-se mais e mais em simples ramo da indústria 

e é dominada completamente pelo capital”. Desse modo o capital domina tudo, da relação 

com a natureza à renda territorial produzida historicamente. 

O desenvolvimento do capitalismo exige sempre um processo de expropriação cada 

vez maior, que não se esgota na expropriação primitiva, se amplia para expropriação dos 

meios de produção, dos direitos, para a exploração da força de trabalho, para a expansão do 

capital financeiro, com penetração e intervenção do Estado na vida social, direcionando as 

políticas públicas a serviço do capital. Nessa dinâmica de fuga de regiões pobres, sem acesso 

às políticas públicas, em busca de novas condições de trabalho e de sobrevivência, ocorre a 

concentração urbana.  

As primeiras transformações nas relações entre trabalhador e empregador, numa 

relação monetária trabalhador – capitalista, segundo Marx e Engels (1998), decorreram da 

transformação de vastas zonas de terras e cultura em pastagens, sendo os expropriados da 

terra e do trabalho, sem qualificação mecânica, técnica e teórica exigida pela grande indústria, 

absorvidos pela manufatura, num trabalho simples, manual (separado do intelectual), 

fragmentado, parcial, separando também teoria e prática, concepção e execução, colocando a 

ciência a serviço do capital. 

A expropriação da terra, no modelo capitalista de produção, nada mais é que a 

expropriação total dos meios de produção e reprodução da vida, o desapossamento dos meios 

de produção torna o trabalhador “nu”, livre de vínculos pessoais, estatutários, territoriais, de 

classe, em que o Estado assume o papel de divisão social do trabalho, organização, regulação 

e controle das classes (Poulantzas, 1980). 

Concordo com Fontes (2012) quando afirma que a expropriação primária, original, dos 

povos do campo, expulsos de suas terras, ou atraídos para a cidade em busca de condições de 

sobrevivência, incapacitados de manter sua reprodução plena, iniciada com a divisão cidade-

campo e, consequentemente, do trabalho manual-trabalho intelectual, nunca foi interrompida, 

permanece e se aprofunda no capitalismo atual.  

Começando em 1940, a Revolução verde, duplicou a produtividade, com a justificativa 

de saciar a fome no mundo, mas “só o fez com todo o tipo de consequências negativas em 

nível ambiental e social” (Harvey, 2011, 152). Segundo o autor, a prática da monocultura 



exigiu investimentos pesados em fertilizantes, pesticidas e organismos geneticamente 

modificados, consolidou uma classe de produtores ricos e reduziu a situação dos pequenos 

agricultores à camponês sem-terra.  

Se em 1950, taxa de urbanização de 36,1%, e população rural brasileira correspondia a 

63,84% da população total, conforme dados dos Censos Demográficos do IBGE, com a 

intensificação e avanço do sistema capitalista, da expropriação de terras, (FONTES, 2012), a 

que acrescento a modernização da agricultura, o avanço da fronteira agropecuária e 

intensificação da industrialização, nos últimos 60 anos (Censo Demográfico, 2010)
1
, tem-se 

um intenso êxodo rural, reduzindo para 15,64% a população rural em uma área territorial de 

8.461.682,09 Km
2 

(98,88% do território brasileiro) e aumentando a população urbana para 

84,36%, da população total, em uma área urbanizada de 104.514,09 Km
2
 (1,22% do território 

brasileiro)
2
.  

Cito como exemplo o processo de ocupação da região do Norte Mato-grossense, que 

ocorreu com a “Marcha para o Oeste”, com o intuito de incentivar a produção de matérias-

primas para a crescente indústria do Sudeste. O processo de expropriação e ocupação ocorreu 

em três etapas: a primeira dos grupos indígenas locais, a segunda de grupos mestiços e 

brancos antes da política de colonização do regime militar, com intuito de ocupação e 

expulsão de grupos sociais, a terceira, chamada de colonização, com objetivo de formação de 

uma sociedade nova, desvinculada da história anterior. O capital se apropriou do local para 

formação do grande latifúndio, passando do estágio de extração e comercialização da floresta, 

queimadas e abertura de terras para a pecuária e a agricultura, com mão de obra de baixo 

custo, graças ao aliciamento de famílias operárias e campesinas de outras regiões do país, em 

fuga da pobreza e da miséria. 

Muitas das famílias que migraram em busca de melhores condições de vida e de 

conquistar o sonho da posse de um pedaço de terra para trabalhar e viver, acabou se 

engajando no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Conforme 

informações do Incra
3
, atualmente no Mato Grosso, são 82.424 famílias assentadas em 549 

assentamentos, mas muito mais famílias que ainda lutam, resistem, acampadas à beira de 

estradas, sem as mínimas condições de vida, e em processo de ocupação de terras 

improdutivas e devolutas. 

Mas mesmo para os que conseguiram o seu pedaço de terra, a conquista do lote não 

                                                           
1
 Disponível em https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=8 

2
 Disponível em http://www2.fct.unesp.br/nera/atlas/caracteristicas_socioeconomicas_b.htm 

3
 Disponível em http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php  

https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=8
http://www2.fct.unesp.br/nera/atlas/caracteristicas_socioeconomicas_b.htm
http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php


garante a sobrevivência no campo, pois faltam: ferramentas, equipamentos, sementes, adubo e 

políticas públicas que possibilitem o mínimo de estrutura para que o trabalhador possa 

produzir a subsistência. Muitas famílias, mesmo após terem lutado, resistido, após conquistar 

a sonhada terra, são expostas a condições tão precárias de ausência de tudo, que, desfazem-se 

do lote no campo e buscando na cidade, ilusoriamente, melhores condições para viver.  

Marx (2006) afirma que o processo histórico de separação do produtor rural dos meios 

de produção está inscrito nos anais da humanidade em letra de sangue e fogo e o capital vem 

ao mundo transbordando de sangue e de sujeira por todos os poros, da cabeça aos pés.  

As lutas sociais têm papel fundamental, pois limitam ou até mesmo sobrepõem os 

interesses capitalistas, e podem possibilitar o desenvolvimento de estratégias políticas de 

transformação e tomada do poder do Estado pela classe trabalhadora. Movimentos sociais do 

campo, da cidade, da floresta, como: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Movimento Indígena, Ribeirinhos e Quilombolas, 

têm se organizado e reivindicado a inclusão de pautas essenciais para a sobrevivência da 

classe trabalhadora no campo das políticas públicas, redistribuição de terra e renda, 

demarcação de terras dos povos tradicionais 

 

As lutas: movimentos de resistência econômica, política e ideológica 

 

A constituição de um movimento social dá-se pela associação de pessoas com 

interesses comuns, uma identificação e aproximação em torno de uma causa, pensamento, 

espaço, raça, gênero, condições de trabalho, idade, seja pela luta por necessidade ou por 

liberdade, movimentos reativos ou criativos, sistêmicos ou antissistêmicos. A luta desses 

movimentos pode ser por reafirmação da sua concepção ideológica, política e/ou por 

antagonismos à dominação e exploração de um grupo sobre o outro.  

Nesse ponto retomo Marx (1998. p. 39), em a Ideologia Alemã, onde afirma que 

[...] o primeiro pressuposto de toda a existência humana e, portanto, de toda a 

história, é que os homens devem estar em condições de viver para poder ‘fazer 

história’. Mas, para viver, é preciso antes de tudo comer, beber, ter habitação, vestir-

se e algumas coisas mais. O primeiro ato histórico é, portanto, a produção dos meios 

que permitam a satisfação destas necessidades, a produção da própria vida material, 

e de fato este é um ato histórico, uma condição fundamental de toda a história, que 

ainda hoje, como há milhares de anos, deve ser cumprido todos os dias e todas as 

horas, simplesmente para manter os homens vivos. 

Satisfazendo-se essas necessidades básicas de vida, vão surgindo novas necessidades, 

ampliando-se para a proteção da família, da comunidade, gerando novas relações sociais. A 

conexão com a produção material de satisfação dessas necessidades e a relação com outras 



pessoas determinam a consciência e levam a liberdade plena, política e humana.  

Em Sobre a Questão Judaica, Marx (2010) diz que os níveis de liberdade estão 

relacionados à condição de emancipação política e/ou humana. A emancipação política seria a 

liberdade do indivíduo com relação ao Estado, como membro da sociedade, indivíduo 

independente, cidadão; e no nível de emancipação humana o homem individual, o “ente 

genérico” se torna livre em sua vida empírica, trabalho e relações sociais, reconhecendo e 

organizando suas forças como forças sociais. Para Marx (2010) a emancipação plena seria a 

união entre emancipação política e emancipação humana, não separando o homem de sua 

força social na forma da força política.  

Segundo Tischler (2005), com a queda do socialismo houve um abandono, negação 

das classes e da luta de classe, com uma profunda descaracterização dos movimentos sociais 

enquanto luta de classe. A consciência de classe e consciência dos interesses de classe, para 

Mattos (2007), são retomadas em situações de extrema dominação ou expropriação da terra, 

do trabalho, da cultura, das condições de sobrevivência. 

Vakaloulis (2005) refere-se a movimento social como um “conjunto mutável de 

relações sociais de protesto que emergem no seio do capitalismo contemporâneo”, que podem 

se manifestar supervalorizando o papel da determinação estrutural nas ações de protesto, 

enquanto sujeitos coletivos ou limitando a ação de protesto a seus aspectos fenomenológicos, 

desprovida de fundamento objetivo, de causa e da dimensão histórica. 

Para o autor, esses dois polos precisam se unir, no sentido de obter as “motivações 

vitais, os valores e capacidades subjetivas que obtém de todos os âmbitos da vida em que está 

implicada sua existência”, se estendendo para além das fronteiras do trabalho (p. 135-136). 

“O que está em jogo diante da modernização neoliberal da relação capitalista é o projeto de 

conjunto das lutas”, seu sentido de unidade. 

Ao Estado, segundo Poulantzas (1982), cabe a função de fragmentação, pois a 

individualização mascara e oculta as relações conflituosas de classes, contribui para as 

divisões e isolamentos das massas populares e divide as pautas dos movimentos sociais. Do 

mesmo modo que forja a individualização, unifica e homogeniza, desterritorializando, 

apagando a história, dissipando a tradição, como forma de apagar as diferenças.  

O surgimento da classe “acontece quando alguns homens, como resultado de 

experiências comuns (herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus 

interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) 

dos seus” (THOMPSOM, 1987, apud MATTOS, 2007, p. 45), sendo que uma das classes 



pode apropriar-se do trabalho de outra.   

Para Tischler (2005, p, 118) “a noção de classe não expressa seu conteúdo crítico 

separadamente da luta” e “os indivíduos isolados só formam uma classe na medida em que 

têm que manter uma luta contra outra classe” (MARX; ENGELS, 1998, p. 84). A força da 

resistência está na luta pelo fim de toda a forma de dominação, que tem por base a realidade 

social no reino da necessidade e da liberdade.  

 O modelo dominante de cultura e utilização do espaço rural, segundo Rosset (2009), 

exige enfrentamento em defesa do território. Nesse sentido é necessário formar alianças entre 

movimentos que podem ser sistêmicos e movimentos que são antissistêmicos de formação, 

com intercâmbio de experiências, debate político e estratégias de luta, para que continuem 

existindo e resistindo.  

Para Rosset (2009), pouco a pouco as organizações estão assumindo a luta contra o 

neoliberalismo e a globalização e retomando o debate sobre o socialismo. O perigo é que a 

classe dominante tem conseguido uma unidade de pensamento, de interesses/ pautas, 

aparelhada pelo poder do Estado. Enquanto que nas esquerdas e movimentos emancipatórios 

(sejam os relacionados às condições de produção e vida, sejam os relacionados às ações 

coletivas ou de consciência), continuam discutindo se realmente é necessário ou não a aliança 

com os Partidos Políticos. 

 O grande desafio 
[...] está em fugirmos também das armadilhas da ideologia dominante, que levam 

muitos dos que se alinham ao nosso lado a negar a existência social concreta, 

material do sujeito coletivo da transformação - a classe trabalhadora – 

permanecendo, por isso, prisioneiros de um ceticismo estéril diante de um mundo 

com o qual não concordam (MATTOS, 2007, p. 74). 

A saída, para Mattos (2007, p. 72), é a aglutinação dos movimentos em torno de um 

programa comum, como possibilidade de construção de uma proposta de mudança profunda, 

que contemple as diversas pautas. Para isso  

[...] não bastam os movimentos e frentes desses. Continua sendo necessário o 

partido. [...] organização(ões) que nasce(m) da própria classe, que está(ão) imersa(s) 

em todas as suas lutas, para dali construir(em) o projeto, dialogar(em com o senso 

comum moldado pela ideologia dominante, construir(em) daí o senso crítico 

transformador e aglutina(em) forças para a emancipação social. 

Retomo aqui as palavras de Marx (2010) de que “toda luta de classes é uma luta 

política” e, portanto, a organização da classe trabalhadora em partido político é fortemente 

combatida pela classe dominante, pois representa a união em um movimento revolucionário 

contra o estado de coisas social e político existente e uma arma poderosa para a tomada do 

poder e transformação da realidade de dominação e exploração de um ser sobre o outro, de 



uma classe sobre a outra. 

Nesse sentido,  

[...] o tema da revolução não pode ser apresentado apenas em termos empíricos ou 

pragmáticos; ao contrário, é uma atualização da reflexão teórica como momento da 

prática. Não uma reflexão que se ‘separa’ da prática imediata para produzir 

conceitos sobre o que deve ser a revolução, mas uma reflexão que é parte da luta 

como crítica real, em movimento (TISCHLER, 2005, p. 123). 

Para o entendimento do significado de uma sociedade opressora e seus efeitos, é 

necessário que quem vive a opressão, a exploração e a dominação, se reconheça enquanto 

oprimido, explorado e dominado, reconheça em outros indivíduos os interesses comuns, 

compreenda a necessidade da luta coletiva, se unam e lutem pela transformação dessa 

realidade. 

 

Movimentos Sociais: alternativas de produção e reprodução da existência 

 

O que há em comum entre movimentos rurais: Exército Zapatista de Libertação 

Nacional (EZLN) em Chapas, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

Associação Nacional dos Pequenos Produtores (ANAP) em Cuba, Movimento Campesino no 

Paraguai, Fundação Sindical dos Campesinos na Indonésia (FSCI), e movimentos urbanos: 

Movimento dos piqueteros do MTD na Argentina, as Assembleias de bairros no México, 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST)? 

Leonardo Boff constata que “somos herdeiros de quatro sombras que pesam sobre 

nós e que originaram e originam a violência”. São: o nosso passado colonial 

violento, o genocídio indígena, a escravidão, “a mais nefasta de todas”, e a Lei de 

Terras que excluiu os pobres e afrodescendentes do acesso à terra, e os entregou “ao 

arbítrio do grande latifúndio, submetidos a trabalhos sem garantias sociais” (MST, 

2017)4. 

Tais movimentos tem se mostrado em luta constante e permanente, com pautas 

iniciadas como reação imediata a processos de expropriações, exploração e dominação, mas 

que vem sendo, também, construídas na luta, como alternativas anticapitalistas. 

Para sua ampliação o capital expropria do camponês a terra, o trabalho, a cultura, a 

história, o território. E para uma nova reestruturação territorial, a terra ocupada por povos 

tradicionais, segundo Rosset (2009), é declarada como reserva biológica, acusa-se as 

comunidades de invasores e de destruição do meio ambiente, descaracteriza-se os 

movimentos sociais enquanto classe e criminaliza-os, expulsa-os da terra, para um processo 

de expansão de plantação monocultiva e implantação de megaprojetos agroindustriais. Assim 

                                                           
4
 Reportagem apresentada no site do MST. Disponível em http://www.mst.org.br/2018/04/18/assassinatos-no-

campo-subiram-105-desde-2013-aponta-cpt.html. Acessado em 23/04/2018. 
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a restruturação do território ocorre a partir dos interesses do capital, adequando-o a o novo 

ciclo de acumulação, convertendo a terra em mercadoria, tornando inviável a agricultura 

campesina. 

Os capitalistas e seus agentes se envolveram na produção de uma segunda natureza, 

a produção ativa de sua geografia, da mesma maneira como produzem todo o resto: 

como um empreendimento especulativo, muitas vezes com a conivência e a 

cumplicidade, se não ativa colaboração, do aparelho do Estado (HARVEY, 2011, 

154). 

 O Estado, comparando, ao estado de exceção, de Agambem (2015), suspende a 

validade da lei e “assinala o ponto de indistinção entre violência e direito, a operação da 

polícia não tem, portanto, nada de tranquilizadora. No entanto, “são as lutas, campo primeiro 

das relações de poder, que sempre detêm a primazia sobre o Estado” (POULANTZAS, 1980, 

p.52) sejam elas econômicas, políticas ou ideológicas. 

Nesse sentido, a reestruturação territorial não ocorre sem resistência e luta pelo 

território. É uma guerra, o genocídio de povos indígenas, do campo, ribeirinhos e 

quilombolas, de sua história e cultura. A luta para esses povos significa “uma resistência de 

vida ou morte entre todos esses setores, e se presencia o nascimento e renascimento de toda 

uma nova geração de movimentos rurais de novo estilo” (Rosset, 2009, p. 5 – tradução 

minha). 

O Brasil é um dos países com maior concentração de terras do mundo, com os maiores 

latifúndios. Ao longo de cinco séculos de latifúndio, foram travadas lutas e resistências 

populares contra a exploração, o cativeiro da terra, a expropriação, a expulsão e a exclusão. 

Atualmente no Brasil, vivemos tempos de expansão capitalista, de intensificação da 

exploração da força de trabalho e de expropriação da terra e dos recursos sociais de produção 

e reprodução da existência. Conforme dados do Ministério do Trabalho
5
, em 2017 foram 

autuados 131 empregadores por submeter trabalhadores a condições análogas a escravos, 

sendo os estados com maior incidência: Minas Gerais, Pará e Mato Grosso. As atividades 

rurais são as mais recorrentes, com 31% dos casos na agricultura e 25% na criação de 

animais. 

De acordo com dados do MST
6
, em 2017, os assassinatos no campo chegaram a 70 

execuções, com crescimento de 15% com relação a 2016, mais 10 mortes de indígenas, ainda 

não confirmadas pelo Ministério Público Federal, e o retorno dos massacres (6), sendo os 
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 Conforme dados da ONG Repórter Brasil e dados do Ministério do Trabalho. Disponível em 

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/11/lista-suja-do-trabalho-escravo.html. Acessado em 18/04/2018.  
6
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estados com maior ocorrência: Pará, Rondônia, Bahia e Mato Grosso. Entre os mortos 

computados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) estão trabalhadores rurais sem-terra, 

indígenas, quilombolas, posseiros, pescadores e assentados da reforma agrária. 

O aumento dos assassinatos é avaliado pela CPT como uma ofensiva empresarial por 

terras no Brasil, como uma nova expansão do capital, em busca de garantia de reserva de 

valor, como madeira, água, minério, possibilidades de agronegócio. É atribuído a ausência do 

Estado, pois desde 1985 apenas 8% dos casos de conflito no campo foram julgados. 

O MST, fundado em 1984, a partir dos movimentos de ocupação do final da década de 

1970 e início da década de 1980, está organizado em 24 estados, nas cinco regiões do país, 

com cerca de 350 mil famílias assentadas. Tem um histórico de luta anticapitalista, pela 

reforma agrária popular, por um novo modelo de produção e reprodução da vida, e vem 

ocupando papel preponderante nas mobilizações pós-golpe que destituiu a Presidenta Dilma 

Roufseff, eleita de forma legítima, causando grave instabilidade política no país e pela 

liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso político, num processo arbitrário e 

sem provas genuínas e em manifesta parcialidade. 

O MST tem se constituído como um importante movimento de resistência, que 

organiza um dos setores mais excluídos e atacados da sociedade capitalista brasileira. Sua 

bandeira de luta une pessoas e famílias sem condições mínimas de subsistência em torno da 

luta pela terra, na construção alternativas de vida, de produção coletiva e agroecológica, como 

instrumento de saúde, contra a agriculta industrializada e sua problemática do uso de 

agrotóxicos e sementes transgênicas.  

O movimento investe na formação de um novo tipo de intelectuais orgânicos, na 

concepção da Gramsci (1982), engajado ativamente na vida prática, como construtor, 

organizador, ‘persuasor permanente’, elevando a técnica do trabalho à técnica da ciência e à 

concepção humanista histórica. Os espaços dos acompanhamentos e assentamentos são 

tomados por debate político, econômico e ideológico, em espécie de assembleias em grupos 

de militantes mulheres, juventude e gerais, onde é traçada a organização do movimento. 

 Segundo Rosset (2009), a organização do movimento tem se fortalecido com as 

alianças: campo-cidade, em que apresenta uma nova forma de trabalho, livremente associado, 

cooperado, num modelo econômico alternativo; campo-campo, com a criação e 

fortalecimento da via campesina e formação de quadros e militantes, sendo a educação 

instrumento chave de contra ideologia; com sindicatos, movimentos urbanos e tem buscado 

também intercâmbio internacional, com o Movimento dos Povos Sem Terra (LPM) da África 



do Sul, com outras experiências campesinas. Na guerra uns aprendem em relação com os 

outros, na luta local, nacional e internacional e na construção conjunto de alternativas de 

enfrentamento. 

 

Considerações 

 

O Brasil vive hoje um momento extremo de ataques, retiradas de direitos, dominação, 

intensificação das condições de trabalho, expropriação de todas condições de produção e 

reprodução da existência, de genocídio de povos inteiros, com seu trabalho, sua cultura, sua 

língua e sua história. Se, por um lado o capitalismo fragmenta a classe trabalhadora para, 

assim domesticá-la, por outro, a luta de classes acirra as contradições e carrega o germe da 

transformação pois traz consigo a marca das classes subordinadas, sua atividade e sua 

resistência. 

Alternativas de organização e resistência tem sido apresentadas por vários grupos e 

movimentos sociais, com coalizões em defesa de interesses comuns começam a ser formadas 

nos movimentos e representam possíveis e extremamente relevantes, mesmo que ainda não 

seja possível uma consciência coletiva, uma unidade enquanto classe e em torno dos 

interesses da classe, na construção de uma pauta comum.  

Nesse sentido, vale destacar que as lutas dos movimentos sociais do campo, da cidade, 

da floresta, têm buscando uma aproximação, um ponto de unidade entre os interesses, tanto do 

campo, como da cidade e entre as diversas pautas dos movimentos sociais, como: Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Movimento 

Indígena, Ribeirinhos, Quilombolas, entre outros, que têm se organizado e reivindicado a 

inclusão de pautas essenciais de produção e reprodução da existência por parte do Estado nas 

políticas públicas de trabalho, saúde, educação, assistência social, redistribuição de terra e 

renda e demarcação de terras dos povos tradicionais. 

Se esse ponto de unidade deve ser criado por meio de partido político, de sindicato, de 

uma luta ou de um pensamento comum, cabem novos debates. Mas é extremamente 

necessário aos movimentos sociais que percebam a política do dia a dia, em locais 

particulares, como um solo fértil fundamental para a ação política e a mudança radical. A 

criação de estratégias revolucionárias de produção e reprodução da vida pode ser o caminho. 
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