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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE 

 

 

RESUMO: O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de iniciação científica submetida e 

aprovada nos editais PIVIC-1S n.11/2016 e PIP-2S n.03/2017 da Universidade Federal de 

Ouro Preto, e integra o Grupo de Estudo, Pesquisa e Extensão sobre Marxismo, Meio 

Ambiente e Pobreza vinculado ao curso de Serviço Social. O objetivo central desse estudo é 

descrever a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Brasil. 

Nesse sentido, a partir do norteamento marxista e da pesquisa bibliográfica, esse artigo visa 

refletir sobre o processo de fundação e consolidação do MST no Brasil, enquanto o maior 

movimento social camponês, analisando sua contribuição para os setores populares que lutam 

pela construção do desenvolvimento sustentável, realmente comprometido com o equilíbrio 

ecológico e a emancipação humana. 
 

Palavras chave: questão agrária; movimentos sociais; desenvolvimento sustentável. 

 

 

THE FIGHT FOR THE EARTH AND THE MST IN BRAZIL 
 

ABSTRACT: The present work is result scientific initiation research submitted and approved 

in edicts (PIVIC-1S n.11/2016 and PIP-2S n.03/2017) of University Federal Ouro Preto, and 

by Study, Research and Extension Group on Marxism, Environment and Poverty, linked 

Social Service course. The main objective is describe the Landless Workers Movement 

(MST) in Brazil. Based on the Marxist orientation and bibliographical research, this article 

reflect the founding and consolidating MST, as largest peasant social movement, analyzing its 

contribution popular sectors that struggle construction of sustainable development, truly 

committed ecological balance and human emancipation. 

 

Keywords: agrarian question; social movements; sustainable development. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de iniciação científica submetida e aprovada nos 

editais PIVIC-1S n.11/2016 e PIP-2S n.03/2017 da Universidade Federal de Ouro Preto, cujo 

objetivo central é escrever a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST) na região dos inconfidentes no estado de Minas Gerais, no Brasil. Nesse sentido, 

enquanto uma das contribuições desse projeto, esse artigo visa a partir do norteamento 

marxista (Marx, 1977) apresentar a síntese integradora da pesquisa bibliográfica (Gil, 2002) 

acerca do processo de emergência e consolidação do MST, movimento social camponês, que 

se trata de um dos maiores da América Latina na atualidade. Logo, trata-se de uma discussão 

de suma importância para a organização das lutas sociais que visam a construção de um 

desenvolvimento sustentável, realmente comprometido com o equilíbrio ecológico e a 

emancipação humana. 



 

2 DESENVOLVIMENTO 

Para entender a importância a origem e importância dos movimentos sociais que lutam pelo 

acesso à terra no Brasil, é necessário pensar em como se constitui a questão fundiária no país. 

Uma forma de adentrar no debate de maneira integral é utilizando o conceito de questão 

agrária, no entanto essa categoria é apropriada por várias áreas do conhecimento, como aponta 

Stédile (2011, p. 15), 

Na literatura política, o conceito “questão agrária” sempre esteve mais afeto ao 

estudo dos problemas que a concentração da propriedade da terra trazia ao 

desenvolvimento das forças produtivas de uma determinada sociedade e sua 

influência no poder político. Na Sociologia, o conceito “questão agrária” é utilizado 

para explicar as formas como se desenvolvem as relações sociais, na organização da 

produção agrícola. Na Geografia, é comum a utilização da expressão “questão 

agrária” para explicar a forma como as sociedades e as pessoas vão se apropriando 

da utilização do principal bem da natureza, que é a terra, e como vai ocorrendo a 

ocupação humana no território. Na História, o termo “questão agrária” é usado para 

ajudar a explicar a evolução da luta política e a luta de classes para o domínio e o 

controle dos territórios e da posse da terra.  

Nessa complexidade de entendimentos que o conceito pode trazer nas diferentes áreas do 

conhecimento, fez com que Stédile buscasse uma síntese da questão agrária “como o conjunto 

de interpretações e análises da realidade agrária, que procura explicar como se organiza a 

posse, a propriedade, o uso e a utilização das terras na sociedade brasileira” (2011, p. 15 e 

16). Na perspectiva adotada pelo autor toma corpo uma interpretação baseada nos preceitos da 

economia política tal qual desenvolveu Karl Marx em seu método materialista histórico 

dialético, que tenta entender os aspectos infraestruturais da sociedade e suas implicações nas 

esferas superestruturais da sociedade. 

Quando pensamos nas expressões dessa questão agrária, elas não foram desenvolvidas 

repentinamente, desde os primórdios da nação quando os europeus chegaram a solo 

americano os primeiros conflitos giravam em torno do uso da terra, de um lado as populações 

autóctones que viviam nas terras há milhares de anos, do outro o povo de além-mar que por 

meio da lógica legal colonial justificou a expropriação das terras defendendo o direito como 

conquistadores. Já nos primeiros momentos da história brasileira vemos o germinar das 

relações de conflito que povoam a estrutura fundiária do país até hoje, onde um pequeno 

grupo comanda boa parte das terras e riquezas produzidas por elas, de outro tem a grande 

massa de trabalhadores que pouco ou nada têm além da sua força de trabalho. 

Essa primeira aproximação ao debate da estrutura agrária brasileira e a condição dos 

trabalhadores que na terra trabalham, são dois dos principais pontos para apreender a 



complexidade de tal realidade, que “em primeiro lugar, [demonstra] a relação de efeito e 

causa entre a miséria da população rural brasileira e o tipo da estrutura agrária do País, cujo 

traço essencial consiste na acentuada concentração da propriedade fundiária” (Prado Jr, 1979, 

pg. 18). 

Frente a tal contexto de concentração fundiária e precarização da mão de obra rural acentua os 

conflitos pelo acesso à terra, que de maneira politizada e organizada ganha expressão através 

dos movimentos sociais, sendo atualmente melhor representado pelas ações de ocupação de 

latifúndios organizadas pelo MST; mesmo que tais ações não tenham fim em si mesmo, elas 

servem para expor as contradições rurais que pouco e mal aparecem no imaginário dos 

moradores de espaços urbanos.  

 

2.1 A LUTA PELA TERRA NO BRASIL E A FORMAÇÃO DO MST 

Neste primeiro momento da pesquisa nos dedicaremos ao processo histórico da luta pela terra 

no Brasil até a formação do MST, considerando o contexto social, econômico e político do 

país. Isso porque, a construção do MST se deu de forma conjunta em diversos estados do país, 

apresentando como ponto comum a luta pela terra. 

A história do Brasil, portanto, é marcada por resistência e luta em torno do conflito no campo, 

isso desde a entrada dos colonizadores em 1500, com a luta dos índios pelo território e 

domínio da terra, onde “nos séculos XVI e XVII, cerca de 350 mil indígenas escravizados 

trabalharam na economia brasileira” (Fernandes, 2000, p. 25). No século XIII e XIX, com a 

entrada dos negros africanos escravizados na produção manufatureira do Brasil, 

principalmente da cana-de-açúcar, a formação dos quilombos representou a resistência em 

torno da escravização e da privação da terra. Um dos símbolos nacionais desta luta é o 

quilombo dos Palmares, que tem como representante o Zumbi dos Palmares. Há, portanto, 

distintos momentos da história nacional onde a terra se torna o conflito central, culminando na 

criação da Lei de Terras de 1850. Essa legislação aprofunda o espírito latifundiário, pois 

normatiza que a propriedade da terra seja consequência apenas do processo de compra e 

venda, inviabilizando a posse pelo uso. Consequentemente, índios e posseiros não são 

reconhecidos como legítimos proprietários, o que, em suma, garante a manutenção da 

concentração de terra pelo poder oligárquico da época. Diante a isso, o movimento popular de 

luta pela terra no Brasil se gesta e se fortalece a partir do século XX, em que se destaca a 

importância da formação do campesinato, em que ex-escravos e indígenas somam-se aos 

imigrantes. Esses chegam a Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, oriundos 

da Europa, e consolidam o grupo de trabalhadores reconhecidos como “sem-terra”, na 



segunda metade do século XX (Fernandes, 2000). 

A luta pela terra no Brasil, portanto, trata-se de um enfrentamento popular ao latifúndio, que 

se trata de uma particularidade da formação do Brasil, sendo uma problemática desde o 

período colonial, a partir da invasão da coroa portuguesa. Assim, inicialmente com a 

distribuição de capitanias hereditárias e, depois, com a divisão de sesmarias, o latifúndio
5
 

impera no gerenciamento do território brasileiro. Conforme expresso no Estatuto da Terra, de 

30 de novembro de 1964, o conceito de “latifúndio” é utilizado para “designar as grandes 

propriedades improdutivas”, isto é, caracterizadas pela grande exploração e baixo rendimento 

(Morissawa, 2001, p.13).  

Neste processo, na segunda metade do século XX tem-se a ampliação das lutas camponesas 

em cada região do país, que aos poucos foram se articulando de forma nacional. Exemplos 

dessas são, em 1945, as ligas camponesas; 1954, criação da Sociedade Agrícola de 

Plantadores e Pecuaristas no Estado de Pernambuco, da União dos Lavradores e 

Trabalhadores Agrícolas (ULTAB) pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB); 1961, 

realização em Belo Horizonte do I Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores 

Agrícolas, em que participam 1.400 trabalhadores. Entre os anos 1960 e 1970 as lutas 

camponesas ganham mais força por todo território nacional, devido aos conflitos no campo; 

apesar do regime ditatorial em que a gestão do governo sobre a questão agrária se norteia pela 

criminalização dos movimentos sociais, que eram tratados com violência. Acerca disso, 

destaca-se a luta entre posseiros e grileiros na Fazenda Primavera, em São Paulo; a luta contra 

exploração de mão de obra no campo, em Mato Grosso do Sul; a criação da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT), pelos bispos da Igreja Católica. Essa última tem grande relevância 

para a luta camponesa, pois articulou os movimentos camponeses que renasceram durante a 

ditadura militar através das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), com os ensinamentos da 

Teologia da Libertação (Fernandes, 2000). 

Dessa forma, a criação do MST trata-se da consolidação de anos de lutas do campesinato em 

território brasileiro, como aponta Fernandes (2000, p. 46-47): 

Aos que acreditaram no fim do camponês, não atentaram para o fato que o capital 

não comporta somente uma forma de relação social, ou seja: o assalariamento. 

Ainda, a propósito, o próprio capital, em seu desenvolvimento desigual e 

contraditório, cria, destrói e recria o campesinato. É por essa lógica que podemos 

compreender a gênese do MST. 

A ampliação da organização da luta pela terra, portanto, é marcada pelo processo de ocupação 

                                                           
5  O conceito de latifúndio é usado, desde a Roma Antiga, para designar “uma grande área de terra 

sob a posse de um único proprietário”. (Morissawa, 2012, p. 13). 



de terras, sendo a primeira na gleba Macali, em Ronda Alta no Rio Grande do Sul, no dia 7 de 

setembro de 1979. Essa se inicia a partir da ação dos índios Kaiagang para recuperar o seu 

território, em 1978, que culmina, como consequência da reintegração de posse indígena, na 

desapropriação de cerca de mil e oitocentas famílias de colonos no estado do Rio Grande do 

Sul. Essas, após um período de reorganização, ocuparam as glebas
6
 Macali e Brilhante e a 

Fazenda Anoni. Esse marco inicial ocorre concomitante a ocupações igualmente relevantes 

em outros estados. Assim, toda a construção histórica e, também, simbólica do movimento, se 

apresenta na resistência em torno da “ocupação”, conforme define Fernandes (2001, p.66): 

A ocupação de terra é uma criação histórica. É um acontecimento resultado de um 

conjunto de causas, que contem a necessidade, o interesse e a resistência dos 

camponeses. É, portanto um fato criado pelas pessoas e suas causas. E a principal 

causa é a defesa da vida. 

A partir dessas experiências, o movimento organizou o “acampamento” da Encruzilhada 

Natalino em 1981. Nesse momento, o governo ditatorial incentiva a desistência dos 

acampados em troca de propostas de emprego, o que não se efetiva, culminando na declaração 

desse como Área de Segurança Nacional e invasão do Exército para retirar as famílias, 

ocasionando a morte de cinco crianças. Mesmo sem a conquista da terra, o acampamento 

figura como um símbolo de resistência à ditadura militar, com repercussão nacional e 

internacional. Isso porque, ainda que em condições de vida precárias, as famílias se 

organizaram e construíram uma nova forma de organização social, que se perpetuará como 

norteamento de organização: as comissões de saúde, alimentação e negociação; o Boletim 

Informativo da Campanha de Solidariedade aos Agricultores Sem Terra; a solidariedade 

política e financeira de vários sindicatos (Fernandes, 2000). 

A persistência nos acampamentos, assim como a ocupação, se forjou como uma forma de 

resistência na luta pela terra, mas acima de tudo, de sobrevivência. Assim, essas estratégias 

fortaleceram a luta no campo, sendo que 

Em Abril de 1981 havia 50 famílias acampadas. Em Junho havia 600 famílias, 

reunindo mais de 3 mil pessoas que habitavam em barracos de lona, de capim, de 

madeira, de sacos de cimento ou adubo (Fernandes, 2000, p. 56). 

Diante a essa trajetória, “o MST é fruto do processo histórico de resistência do campesinato 

brasileiro” (Fernandes, 2000, p. 49). Logo, é consequência da articulação ampliada do 

campesinato e suas ações de ocupação e organização de acampamentos, que se deram com o 

auxílio de sindicatos, do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e da Igreja Católica. Nessa 

última, se destaca o papel da Comissão da Pastoral da Terra, pois “a CPT rompia o isolamento 

                                                           
6  “As glebas eram terras públicas que estavam arrendadas para empresas” (Fernandes, 2000, p. 51). 



das diferentes práticas, realizando contatos, visitas e encontros entre sem-terra de diferentes 

estados” (Fernandes, 2000, p. 75). Nesse sentido, têm-se a realização de encontros regionais e 

nacionais organizados pelos camponeses sem terras de vários estados brasileiros, que 

trocavam experiências, criando espaço para socialização política (Fernandes, 2000). 

O primeiro encontro regional ocorreu nos dias 09 a 11 de julho de 1982, na cidade de 

Medianeira, no Paraná, em que se reuniram cerca de cem campesinos dos estados de Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Esses participantes 

avaliaram os limites e as causas da luta; discutiram a participação dos sindicatos; relataram as 

experiências da luta pela terra; e, chegaram a conclusão de que o maior inimigo era o modelo 

de desenvolvimento econômico, que privilegia o interesse dos latifundiários, e que o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) é quem mais prejudica o movimento. 

Outro encontro de destaque ocorreu nos dias 23 a 26 de setembro de 1982, em Goiânia, onde 

cerca de trinta trabalhadores rurais e vinte e dois agentes de pastorais de vários estados se 

reuniram, relataram as diferentes formas de luta e resistência, fizeram uma análise crítica das 

falhas, dos erros e dos acertos, e propuseram a criação da Coordenação Nacional Provisória 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, com o objetivo de preparar o encontro nacional 

(Fernandes, 2000). Assim, ocorre o Primeiro Encontro Nacional, realizado nos dias 21 a 24 de 

janeiro de 1984, em Cascavel, no Paraná, onde se fortalece a palavra de ordem “Terra para 

quem nela trabalha” e se dá a fundação oficial do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
7
 

e, assim, “o MST nasceu como um movimento camponês, que tinha como bandeira as três 

reivindicações prioritárias: terra, reforma agrária e mudanças gerais na sociedade” (Stédile; 

Fernandes, 1999, p. 31). 

Estes primeiros encontros de líderes nacionais de luta pela terra fazem com que se passe a 

pensar nas formas de organização e de luta dentro da dinâmica da territorialização. O trabalho 

de base e a organização é uma destas formas trabalhadas e discutidas dentro dos encontros, 

sendo esta a estrutura básica utilizada na construção do MST, como é apontado por 

Fernandes: “Nos trabalhos de base, ou no trabalho de casa em casa, para a organização das 

famílias, a fim de realizar as primeiras ocupações no estado, inicia-se a construção do MST” 

(Fernandes, 2000, p.95). 

                                                           
7
  Acerca a expressão “sem terra”, João Pedro Stédile (Stédile; Fernandes, 1999, p. 39) esclarece 

que “Já se usava essa expressão na Constituinte de 1946, quando foram realizados os primeiros 
debates sobre a necessidade de uma lei de reforma agrária. Nunca discutimos a origem do termo 
no movimento. Acredito que a marca, o nome, foi a imprensa que de fato adotou, batizando como 
“Movimento Sem Terra”, seja na época do Master, seja mais tarde, quando retomamos a luta com a 
ocupação da Fazenda Macali e com as outras lutas, em diversos estados”. 



Igualmente, como fruto do trabalho de base desenvolvido, os sem terra realizam o 1° 

Congresso Nacional do MST de 29 a 31 de janeiro de 1985, em Curitiba, no Paraná, com a 

palavra de ordem “Ocupar é a única solução” e “Sem reforma agrária não há democracia”. 

Esse encontro ocorre no contexto em que a economia no campo sofre alterações advindas de 

programas de ajustes neoliberais para a agricultura, orientados pelo Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e pelo Banco Mundial. Diante a isso, o encontro apresenta como 

estratégia o investimento na nacionalização do movimento, norteado pelas prioridades de 

interesses do povo brasileiro e não do capital estrangeiro (Fernandes, 2000). Isso é, 

Nesse I Encontro Nacional também definimos os nossos objetivos em dez pontos, 

como se fosse uma plataforma de luta. Na verdade, os dez pontos resumiam nosso 

programa. O movimento era para lutar por terra, mas decidimos fazer também a luta 

pela reforma agrária e por mudanças sociais, porque vivíamos o clima das lutas pela 

democratização do país (Stédile, Fernandes, 1999, p.42). 

Além desse, congresso, destacamos a importância do quinto Encontro Nacional, realizado no 

Seminário de Nova Veneza, no município de Sumaré, em São Paulo. Nesse, foi definido a 

palavra de ordem “Ocupar, resistir e produzir”, que “[...] fortaleceu o sentimento de que 

tínhamos de gerar uma nova sociedade nos assentamentos, organizar a produção, ter um 

modelo para a agricultura” (Stédile, Fernandes, 1999, p.53). 

Diante o exposto, entendemos que a formação do MST se dá como consequência de uma 

maior conscientização dos trabalhadores de que sozinhos a luta pela terra seria mais árdua, 

sendo necessária a união entre si e, também, com outros movimentos sociopolíticos. Ou seja, 

trata-se da criação de um movimento fundado a partir da união de vários camponeses em 

torno de uma bandeira de luta a “terra”, mas que foi além, forjando novas formas de luta e de 

organização. 

 

2.2 A CONSOLIDAÇÃO DO MST: dos anos 1990 a 2000 

Diante a um cenário de ampliação do movimento em várias regiões do Brasil, têm-se em 

contrapartida o aumento da represália do regime ditatorial, levando a prisão e assassinato de 

líderes e desarticulações. Com a eleição indireta e instauração da Nova República, o 

movimento se manteve firme a palavra de ordem “Ocupar é a única solução”, se recusando a 

subsunção ao governo de Tancredo Neves e José Sarney. Posteriormente, a redemocratização 

do país e eleição do governo Collor, dá continuidade a repressão política e econômica, 

baseada no neoliberalismo (Stédile, Fernandes, 1999). 

No início da década de 1990, diante a esse contexto, o MST priorizou a resistência e 

investimento no fortalecimento de sua estrutura interna, ainda que se tenha observado o 



aumentou do número de ocupações e do número de assentamentos rurais pelo governo 

federal: 

Dessa forma, o MST intensificou a luta pela terra, de modo que na década de 1990 

cresceram tanto o número de ocupações quanto o número de assentamentos, em 

todas as regiões. Esse processo foi resultado das ações do MST, em parte, e de 

outros movimentos sociais que surgiram a partir de 1994. (Fernandes, 2001, p.2000) 

Assim, o MST se firma em cerca de setenta por cento dos estados brasileiros ao final da 

década de 1980. Isso devido às experiências de lutas e do arcabouço teórico construído e 

acumulado, ou seja, “por meio dessa práxis, desenvolveram as ocupações massivas que 

resultaram nos processos de formação e territorialização do Movimento” (Fernandes, 2000, 

p.173). Essa práxis social emerge, portanto, da análise do histórico dos movimentos de luta 

pela terra e se organiza em três características – popular, sindical e política – e sete princípios 

– direção coletiva, divisão de tarefas, disciplina, estudos, formação de quadros, luta de 

massas, vinculação com a base (Stédile, Fernandes, 1999). 

Em relação às características, destacamos que o caráter popular diz respeito ao MST “[...] ser 

um movimento popular, em que todo mundo pode entrar” (Stédile, Fernandes, 1999, p.31), 

tanto no que se refere à inserção de toda a família (idoso, mulher e crianças, além de homens 

adultos), quando ao baixo sectarismo (com diversas origens de militantes, urbanos e rurais, 

trabalhadores manuais e intelectuais, etc.). O segundo refere-se ao fato de que “[...] há dentro 

do MST um componente sindical corporativo, que só interessa à categoria dos agricultores” 

(Stédile, Fernandes, 1999, p.35), como a conquista da terra, o crédito, os preços e vendas dos 

produtos, etc. Mas, além disso, por fim o caráter político traz “[...] a compreensão de que a 

luta pela terra, pela reforma agrária, apesar de ter uma base social camponesa, somente seria 

levada adiante se fizesse parte da luta de classes” (Stédile, Fernandes, 1999, p. 35). 

No que tanges aos setes princípios organizativos, o primeiro diz respeito à direção coletiva, ou 

seja, não se têm um presidente e sim um colegiado dirigente. O segundo remete a divisão de 

tarefas entre os militantes a partir de suas aptidões e interesses pessoais. 

A disciplina, em terceiro, refere-se ao militante submeter-se as decisões coletivas, efetivando 

um centralismo democrático. O quarto, estudo, refere-se ao compromisso com a formação 

política dos militantes e lideranças, para fortalecer o caráter político do movimento, em que o 

alcance dos objetivos vão além do imediato e estão inseridas na luta de classes. 

Consequentemente, temos os demais princípios interligados. A formação de quadros, pois 

“ninguém de fora da organização vai formar os quadros para nós. Precisamos de quadros 

técnicos, políticos, organizadores, profissionais de todas as áreas” (Stédile, Fernandes, 1999, 



p. 42-43). A luta de massas visto que não se trata da luta de alguns dirigentes e sim do povo, 

com sua pressão política e territorialização; ou seja, “O povo só conseguirá obter conquistas 

se fizer luta de massas. É isso que altera a correlação de forças políticas na sociedade. Senão o 

próprio status quo já resolvia o problema existente. Um problema social só se resolve com 

luta social. Ele está inserido na luta de uma classe contra a outra” (Stédile, Fernandes, 1999, 

p. 43). Por fim, a vinculação com a base, necessária tanto para a formação de fortes 

lideranças, pois “por mais alto nível que tenha um dirigente, por mais estudado que seja, por 

mais combativo e lutador que demonstre ser, se não mantiver o pé no chão, se não mantiver 

atividades de base, se não mantiver vínculos com a sua base social, não irá longe” (Stédile, 

Fernandes, 1999, p.42); quanto a articulação das massas, isso porque  

No momento em que o MST perder sua base social ou o contato com o povo, aí se 

foi. Podemos ser os mais sabidos da reforma agrária no Brasil, mas não vamos ter 

nenhuma força. Gostaria que essa vontade política estivesse presente não apenas no 

conceito. Somos uma organização política e social de massas ou dentro do 

movimento de massas. Até para não induzir a falsas interpretações de que somos um 

grupo bem preparado e vamos resolver sozinhos o problema da reforma agrária 

(Stédile, Fernandes, 1999, p.81). 

Diante o exposto, vimos que o MST se forjou e fundou a sua estrutura via o processo de 

territorialização nacional, que se deu principalmente entre os anos de 1985 a 1990. 

Posteriormente, nos anos de 1990 a 1999, o MST se desenvolveu e consolidou, enfrentando 

novos desafios que fortaleceram a permanência do movimento a partir das características e 

princípios organizativos citados acima. 

Assim a consolidação do movimento diz respeito ao desenvolvimento de sua metodologia de 

luta popular que é a práxis social, entendida como a relação direta da luta pela terra e reforma 

agrária com a dimensão econômica e política da sociedade. Isso é “a luta não termina na 

conquista da terra” (Fernandes, 2000, p. 178). Mas, continua além dessa, visando o 

fortalecimento do MST com a promoção de formas de luta e resistência para a conquista da 

terra, através da observação dos processos sociopolíticos tendo em vista suas prioridades 

essenciais e, também, conjunturais. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atuação do MST, portanto, não é só na luta pela terra, mas vai além dessa, se colocando 

contra o sistema opressor e desigual no qual vivemos: o modo de produção capitalista. Ainda 

assim, por outro lado, temos a atuação da classe burguesa brasileira que insiste em 

deslegitimar a questão agrária no país, pois em sua visão os latifúndios não são um problema 

a ser superado e sim, entendido como o elemento que possibilitou o desenvolvimento do 



território local. 

Acerca disso, entende-se que de fato as grandes propriedades no Brasil possibilitaram uma 

rápida modernização, porém conservadora, que possibilitou a acumulação e concentração de 

capitais, bem como de poder político pela burguesia local, em detrimento da subsistência e da 

vida dos pequenos produtores (Netto, 2007). Assim, tem-se a base para que os burgueses 

latifundiários passem “[...]” a atuar em vários setores, não só na agricultura, mas no comércio, 

na indústria, no capital financeiro” (Stédile, 2013, p. 375). Consequentemente, têm-se o 

surgimento da agroindústria, que produz legumes, frutas, verduras, carnes, agrocombustíveis, 

etc., por um processo industrial, transformando as relações sociais profundamente, pois 

restringe e dificulta a produção nas pequenas propriedades, logo tornando-se o modelo 

hegemônico de agricultura. Além disso, a agroindústria destina a produção agrícola à 

exportação, norteando a produção a partir dos fins lucrativos, desvinculados do valor de uso 

dos produtos e associando-a ao consumismo exacerbado (Stédile, 2013). Isso traz 

consequências catastróficas no campo, já que, “basicamente, hoje, 46 proprietários controlam 

60% da terra, enquanto 5 milhões de pequenos agricultores, arrendatários e meeiros ficam 

com o resto” (Stédile, 2013, p. 377). 

Esse processo de industrialização do campo intensifica o êxodo rural, com a migração 

permanente de trabalhadores que vão do campo para a cidade. Apesar dessas consequências, 

ainda hoje os problemas relacionados à terra são vistos como problema político e não como 

problema agrário, e assim são tratados. 

Em contrapartida a esse cenário de colapso ambiental (Marques, 2016), o MST aponta para a 

necessidade de uma reforma agrária popular, de cunho socialista, pois ela precede de 

elementos impossíveis de serem conquistados no sistema capitalista. Isso porque essa requer 

três elementos: o primeiro é a descentralização da propriedade, já que há grandes 

propriedades sob a posse de poucos; o segundo, a tomada dos meios de produção, não só a 

terra, mas também as máquinas e etc.; e, o terceiro, o reconhecimento de direitos e da 

cidadania dos sujeitos (Stédile, 2013). 

Assim a reforma agrária popular é um dos elementos essências para o enfrentamento “[...] a 

crise ecológica como resultante dos esforços do capital em transferir para o meio geopolítico e 

ambiental as consequências das contradições do sistema, derivadas das relações de 

propriedade burguesa” (Chesnais; Serfati, 2003, p. 42). Isso porque ela é central para 

reestabelecer o equilíbrio no metabolismo entre a sociedade e a natureza, ou seja, garantir o 

“[...] retorno dos componentes da terra consumidos pelo homem, sob forma de alimentos e 



vestuários, à terra, portanto, a eterna condição natural de fertilidade permanente do solo” 

(Marx, 1996, p. 132).  

Nesse sentido, compreende-se que o MST apresenta uma colaboração para a construção do 

desenvolvimento sustentável em uma perspectiva que vai além das ofertadas pelos 

organismos multilaterais que o consideram como o modelo que “[...] atende às necessidades 

do presente sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem as suas” (ONU, 

1991, p. 46).  

Isso é, o movimento visa uma construção real de sustentabilidade ambiental e social, fundada 

sobre relações interdependentes entre seres humanos e a biodiversidade de fauna, flora e 

recursos naturais, como a água e o solo. Portanto, entende-se que, para haver a reforma 

agrária popular, é necessário que o Brasil supere o ideal de projeto de sociedade capitalista, 

pois dentro dessa sociabilidade as conquistas, ainda que possíveis via luta de classes, são 

limitadas as bases fundantes do capitalismo. 
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