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RESUMO 

Este estudo tem como objeto a educação dos trabalhadores mato-grossenses no tempo em 

que o Agronegócio se desenvolve com supremacia na economia e na política de Mato 

Grosso. Por conceber a educação como um fenômeno que não se explica per si, o estudo 

abrange a história da formação social caracterizada pelo Agronegócio e o contexto no 

qual este se faz hegemônico. Assim, procurou-se reconstruir a gênese dessa hegemonia, 

como se estruturou e por quais meios; que finalidades anunciava e qual, efetivamente, 

buscou realizar; quem dominou, quem governou, e para quem, esse processo; que 

“papéis” foram desempenhados pelo Estado e os governos nessa construção econômico-

social; qual o protagonismo dos que vivem do próprio trabalho e que “lugar” lhes foi 

reservado nessa sociedade. Estas foram questões que orientaram as investigações e as 

análises desenvolvidas nos quatro primeiros capítulos, dos seis que constituem este 

trabalho, no sentido de caracterizar o processo econômico-social mato-grossense que 

produziu o Agronegócio e seus reflexos na educação dos trabalhadores; de forma que, os 

dois últimos capítulos, são dedicados às análises e interpretações da situação da educação 

das massas trabalhadoras e suas perspectivas, decorrentes dos interesses antagônicos e 

respectivos protagonismos de empresários e trabalhadores. A realidade mato-grossense 

é, como todas as realidades, complexa. Por isso afirma-se aqui que se trata de um mundo 

conjugado organicamente a tantos outros mundos, que um olhar apressado, de forma 

ligeira e razia, não alcança enxergar em sua essência. Utilizaram-se, então, 

“instrumentos” teórico-metodológicos capazes de dar ao olhar a capacidade para 

entranhar-se nesse real de forma a esbugalha-lo e fazer emergirem seus elementos 

essenciais. Esse “instrumental” está fundamentado na teoria marxiana e no seu 

desenvolvimento, pelas atividades teórico-práticas de seus continuadores: marxistas 

clássicos como: Antonio Gramsci e Florestan Fernandes; mas, também, por intelectuais 

que elaboram novas sínteses marxistas à luz da complexidade capitalista hodierna e, 

principalmente, referenciados nas lutas, movimentos e organizações das massas 

trabalhadoras de todo o mundo. Desse modo, toma-se e se busca analisar o problema 

educacional dos trabalhadores mato-grossenses como um elemento da realidade orgânica 

estadual; uma realidade historicamente determinada conforme as especificidades 

econômico-sociais do processo capitalista de produção que, em Mato Grosso, tem a terra, 

a propriedade privada da terra, como elemento estratégico para a sua estruturação e 

desenvolvimento. Daí se verificar, desde o início, que um dos atos educativos 

fundamentais da ordem capitalista, nestas terras, foi sedimentar, pela força e pelo 

convencimento, a concepção de que nenhuma outra forma de propriedade era legítima – 

senão a imposta pela classe proprietária: a que expropriou a todos e criou as condições 

para essa expropriação seguir se materializando, legalmente, conforme a lógica do capital. 

Assim, busca-se compreender e explicitar a natureza da educação-escolar das massas 

trabalhadoras mato-grossenses, face à natureza econômica do Agronegócio e, por suas 

contradições, as possibilidades do processo educacional que se desenvolve na Escola 

Pública para a construção hegemônica dos trabalhadores. Afigura-se como contradição 

insanável a finalidade político-pedagógica da Escola Pública face ao que exige o mercado 

e o que indica como necessidade inegociável para a autonomização dos trabalhadores, as 

lutas, movimentos e organizações autônomas dos trabalhadores.  
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ABSTRACT 

 

This study has as an object the education of mato-grossenses workers at the time in which 

the Agribusiness it is developed with supremacy in the economy and politics of Mato 

Grosso. For conceiving Education as a phenomenon that cannot be explained per se, this 

study embraces the history of social training characterized by Agribusiness and the 

context in which it becomes hegemonic. Thus, it was sought to reconstruct the genesis of 

that hegemony, how it was structured and by what means, what purposes it announced 

and which ones effectively, it sought to perform; who dominated, who governed and for 

whom; which roles were played by the State in that process and the governments in that 

social and economical construction; what the prominence of the people who live by their 

own is, and what place is reserved for them in the society. These were some questions 

that guided the researches and the analysis developed in the first four chapters of the six 

that constitute this work, in the sense of characterizing the mato-grossense social and 

economical process that produced Agribusiness and its reflexes in education of workers; 

so that, the last two chapters are dedicated to the analyses and interpretations of the 

situation related to the working masses and their resulting perspectives of the antagonistic 

interests and respective leadership of the businessmen and workers. The mato-grossense 

reality is like all the realities, complex. For that reason, it is affirmed here that, it is about 

a world conjugated organically to other worlds, which it is an oppressed sight, in a slight 

and correct way; it cannot be reached to see in its essence. So there were used theoretical- 

methodological “instruments” capable to give the look the capacity to be involved in that 

real, in order to goggle and to emerge in its essential elements. That “instrumental” is 

based on the Marxist theory and its development by the theoretical and practical activities 

of its continuers, classical Marxists such as Antonio Gramsci and Florestan Fernandes; 

but also, by some intellectuals that made new Marxists syntheses in the light of the 

hodierna capitalistic complexity and mainly, referenced in the struggles, movements and 

organizations of the working masses of all the world. In that way, it is taken and it is 

sought to analyze the educational problem of mato-grossenses workers as an element of 

the state organic reality; a historically determined reality according to the economical and 

social specificities of that capitalist process of production that, in Mato Grosso has a land, 

private ownership of land, as an strategic element for its structuring and development. 

From there if it verifies, from the beginning, that one of the educational and fundamental 

acts of capitalist order in these lands, was to consolidate by the forces and convincement, 

the conception that not other form of property was legitimate, but also the one imposed 

by the owner class: the one that expropriated everyone and created the conditions for that 

expropriation to continue legally materializing according to the logic of the capital. Thus, 

it is sought to comprehend and explain the nature of school education of the mato-

grossenses working masses in front of the economical nature of Agribusiness and its 

contradictions, the possibilities of the educational process that is developed at the Public 

School to the hegemonic construction of workers. It seems like a satisfactory 

contradiction the political- pedagogical purpose of the Public School in front of what 

demands the market and what is indicated as a negotiable necessity to the autonomy of 

workers, the struggles, movements and autonomous organization of workers.   

 

Keywords: Education; Workers; Agribusiness; Hegemonic Construction.  

 

 

 



RESUMEN 

Este estudio tiene como objeto la educación de los trabajadores matogrossenses en el 

tiempo en el que el agro-negocio se desarrolla con supremacía en la economía y en la 

política de Mato Grosso. Por concebir la educación como un fenómeno que no se explica 

por sí, el estudio abarca la historia de la formación social caracterizada por el agro-

negocio y el contexto en el cual se hace hegemónico. Así, se buscó reconstruir la génesis 

de esa hegemonía, cómo se estructuró y por cuáles medios; qué finalidades anunciaba y 

cuál, efectivamente buscó realizar; quién dominó, quién gobernó y para quién ese 

proceso; qué “papeles” fueron desempeñados por el Estado y los gobiernos en esa 

construcción económico-social; cuál es el protagonismo de los que viven del mismo 

trabajo y qué “lugar” les fue reservado en esa sociedad. Estas fueron cuestiones que 

orientaron las investigaciones y los análisis desarrollados en los cuatro primeros 

capítulos, de los seis que constituyen este trabajo en el sentido de caracterizar el proceso 

económico-social matogrossense que produjo el agro-negocio y sus reflejos en la 

educación de los trabajadores; de manera que los dos últimos capítulos son dedicados a 

los análisis e interpretaciones de la situación de la educación de masas trabajadoras y sus 

perspectivas que se derivan de los intereses antagónicos y respectivos protagonismos de 

empresarios y trabajadores. La realidad matogrossense es como todas las realidades, 

compleja. Por eso, se afirma que se trata de un mundo conjugado orgánicamente a otros 

tantos mundos que en un mirar apresurado, de manera ligera y razzia no alcanza ver en 

su esencia. Se utilizaron entonces, “instrumentos” teórico-metodológicos capaces de dar 

al mirar, la capacidad para impregnarse en ese real a manera de abrir de par en par y hacer 

que emerjan sus elementos esenciales. Ese “instrumental” está fundamentado en la teoría 

marxista y en su desarrollo por las actividades teórico-prácticas de sus continuadores: 

marxistas clásicos como: Antonio Gramsci y Florestan Fernandes, pero también por 

intelectuales que elaboraron nuevas síntesis marxistas a la luz de la complejidad 

capitalista actual y principalmente referenciados en las luchas, movimientos y 

organizaciones de las masas trabajadoras de todo el mundo. De ese modo, se toma y se 

busca analizar el problema educativo de los trabajadores matogrossenses como un 

elemento de la realidad orgánica estatal; una realidad históricamente determinada de 

acuerdo a las especificaciones económico-sociales del proceso capitalista de producción 

que en Mato Grosso tiene la tierra, la propiedad privada de la tierra, como elemento 

estratégico para su estructuración y desarrollo. De allí, se verifica desde el inicio que uno 

de los actos educativos fundamentales de orden capitalista en estas tierras fue sedimentar 

por la fuerza y por el convencimiento, la concepción de que ninguna otra forma de 

propiedad era legítima, sino impuesta por la clase propietaria a la que expropió a todos y 

creó las condiciones para esa expropiación se siguiera materializando legalmente de 

acuerdo a la lógica del capital. Así, se busca comprender y explicar la naturaleza de la 

educación-escolar de las masas trabajadoras matogrossenses, frente a la naturaleza 

económica del agro-negocio, y por sus contradicciones, las posibilidades del proceso 

educativo que se desenvuelve en la Escuela Pública para la construcción hegemónica de 

los trabajadores. Parece como contradicción insanable la finalidad político-pedagógica de 

la Escuela Pública frente a lo que exige el mercado y lo que indica como necesidad 

innegociable para la autonomía de los trabajadores, las luchas, los movimientos y 

organizaciones autónomas de los trabajadores.  

 

Palabras clave: Educación. Trabajadores. Agro-negocio. Construcción hegemónica 
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INTRUDUÇÃO 

O presente estudo nasceu da necessidade de compreender a realidade 

educacional-escolar das massas trabalhadoras mato-grossenses, para além da sua 

aparência imediata. A necessidade pressupõe um processo e um contexto, econômica e 

socialmente determinados; de forma que, se se manifesta mobilizando o indivíduo 

particular, só pode ser entendida por seus determinantes sociais e pela perspectiva de 

transformação do real que suas iniciativas e protagonismos indicam, em face da História. 

Trata-se da tentativa de elaboração de um conhecimento novo sobre o “estar sendo” dessa 

Educação, na perspectiva da sua reinvenção e do seu desenvolvimento, como elemento 

da construção de um novo devir para as massas trabalhadoras, cuja construção exige o 

protagonismo político-pedagógico autônomo dessas massas. 

Eis a minha necessidade e o sentido do meu interesse de educador – os quais, 

por não expressarem a vontade da dominação, poderão soar estranhos e desimportantes 

para o ouvido cientificista do hegemonismo1. 

Mas, sabemos nós, os trabalhadores, as condições que a “sociedade do 

conhecimento” nos impõe para irmos além das primeiras letras; daí que essa dura vivência 

não nos permite “romantizar” sobre a Educação e, menos ainda, sobre a Escola Pública. 

Em mim, se a memória da falta da condição mais elementar de vida, durante a graduação, 

não me fez odiento, não foi por acaso, nem por “berço” – mesmo porque, deste, como 

muitos outros trabalhadores, fui “lançado fora” desde cedo para tentar reinventar o 

próprio “destino” – mas, porque no “tear” em que fui sendo urdido, do qual tomei 

“consciência” no meio da trama de tantas lutas, teceu-se uma ternura de classe, cujas 

                                                 
1 O termo hegemonismo é utilizado aqui para designar o processo político-pedagógico da classe 

proprietária-governante, que é desenvolvido no sentido de produzir na sociedade um consenso sobre a sua 

supremacia, o seu domínio, e à forma com que governa as massas trabalhadoras desde as suas empresas e 

negócios, até os aparatos estatais; consenso que pode ser produzido e conquistado inclusive pela 

manipulação. Um processo político-pedagógico que, por sua natureza, só pode se desenvolver como 

destruição, inclusive pela violência, de qualquer iniciativa das massas trabalhadoras no sentido da sua 

construção hegemônica, isto é, da elaboração de uma “visão de mundo” e de um “agir” autônomos e 

emancipadores dos trabalhadores. Tem-se, assim, hegemonismo como um movimento político-pedagógico 

que se caracteriza pela tentativa continuada de tudo o que não reconhece e afirma a validade e a necessidade 

do domínio, da supremacia, enfim, da materialidade econômico-social donde decorre; portanto, a 

negação/aniquilamento das organizações, lutas e movimentos autônomos e autonomizadores, 

revolucionários, das massas trabalhadoras. Estes que, a partir de Gramsci (2013, p. 101), pode-se dizer que 

inauguram para essas massas uma nova práxis, a qual se desenvolve “[...] inicialmente, em atitude polêmica 

e crítica, como superação da maneira de pensar precedente e do pensamento concreto existente (ou mundo 

cultural existente) [...] antes de tudo, como crítica do “senso comum” [...] e, posteriormente, como crítica 

da filosofia dos intelectuais, que deu origem a história da filosofia e que, enquanto individual [...] pode ser 

considerada como “culminâncias” de progresso do senso comum, pelo menos do senso comum dos estratos 

mais cultos da sociedade e, através desses, também do senso comum popular. 
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cores tomam a complexidade político-pedagógica da beleza da nossa inconclusão. O 

Doutorado é só um estágio e instrumento desse processo. 

No Mestrado tratei de uma experiência educacional que protagonizamos em 

Mato Grosso no final dos anos de 1980. Naquele então, vivíamos uma conjuntura de 

“redemocratização” do País; em que a sociedade “respirava” a perspectiva do “novo”, 

cuja efetivação, a vitória do PMDB na eleição para o governo estadual em 1986, parecia 

encarnar. Nesse “clima” concebemos e começamos a implantar, como política 

institucional, oficial, isto é, como projeto educacional-escolar da SEC – Secretaria 

Estadual de Educação e Cultura2, uma proposta de Educação e de Escola Pública voltadas 

para atender as especificidades dos jovens e adultos trabalhadores excluídos da chamada 

“escola regular”. Aquela tentativa de construções político-pedagógicas, materializou-se 

na forma do que denominamos de NEP – Núcleos de Educação Permanente; um projeto 

que, inicialmente, foi implantado em 7 (sete) municípios do Estado e era anunciado como 

um tipo de escola e de educação que buscava superar as concepções, estruturas e práticas 

da antiga Educação Supletiva (Arruda, 2011). O estudo buscou analisar e interpretar 

aquela experiência, mais de duas décadas depois de implantada, quando vários dos seus 

protagonistas, notadamente estudantes (agora graduados e, alguns, pós-graduados stricto 

senso), já estavam trabalhando como professores da Educação Básica e do Ensino 

Superior, inclusive concursados nas redes públicas de ensino 

Constatei durante a realização da pesquisa para o Mestrado, analisando os fatos, 

retomando diálogos em entrevistas com professores e estudantes de então, relendo 

documentos, etc., que, quando os trabalhadores pensam por si mesmos e buscam 

construções políticas, sociais, pedagógicas, no sentido da afirmação da sua autonomia 

enquanto classe social, descobrem-se sozinhos. As classes sociais fundamentais não 

cultivam solidariedade entre si. 

Quando a perspectiva da autonomização dos trabalhadores se aviva com certa 

clareza para a sociedade, notadamente para a classe proprietária, inclusive para o pequeno 

empresário que parecia tão solidário ao projeto, as “portas” se fecham por diversas e 

intricadas trancas. Ou seja, quando a construção educacional-escolar dos trabalhadores 

visa, antes de tudo (especialmente antes do interesse do mercado), o próprio 

desenvolvimento intelectual, no sentido de uma compreensão autônoma do mundo e de 

si mesmos no mundo, o empresário não reconhece isso como Educação e, mais que isto, 

                                                 
2 Essa era a denominação da SEDUC – Secretaria de Estado de Educação, inclusive porque 

abrangia a Cultura naquele tempo. 
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concorre para a sua destruição. Naquele então, embora percebêssemos no fato em si, o 

egoísmo empresarial (como no caso do programa de rádio do NEP de Colíder3), o 

empresário era visto enquanto indivíduo particular; consequentemente, era tratado por 

suas manifestações individuais, como se estas não tivessem conexões ou não 

expressassem o processo econômico-social mais amplo, isto é, a totalidade capitalista. 

Dessa forma, a sua posição contrária ao desenvolvimento do projeto, não era vista clara 

e concretamente como expressão do interesse de sua classe social, nem da luta de classe. 

Destas e de tantas outras incompreensões, dúvidas e problemas, que busquei 

formular melhor e tentei responde-las no Mestrado, decorreram novos e mais complexos 

problemas para o Doutorado. 

Aprendi na teoria marxiana que a aparência imediata da realidade – que se 

manifesta facilmente, espontânea, por suas feiuras ou bonitezas e, não raro, por essas duas 

faces simultaneamente ao olhar “desarmado”, apressado – é importante; mas o 

fundamental, que ela revela e esconde, está além. Assim, dos ensinamentos de Marx 

(2003), a “lição primeira”, que se fez referencial para todos os meus estudos, foi a sua 

definição sobre o real – a síntese de determinações diversas, contraditórias, que só podem 

ser captadas e compreendidas mediante o estudo rigoroso, que “é também um trabalho, e 

muito cansativo”, conforme dirá Gramsci (2010, p. 51). Aquelas questões e problemas 

levantadas no Mestrado, mais as evidências e vivências das perversidades impostas às 

massas trabalhadoras mato-grossenses, notadamente às dos seus sertões e das periferias 

dos seus centros urbanos mais desenvolvidos, fizeram-me pensar em realizar no 

Doutorado, inicialmente, um estudo sobre a função dos intelectuais mato-grossenses (a 

partir de uma das suas mais importantes expressões: Dom Aquino Corrêa) para a 

configuração do arcabouço político-ideológico conservador com que se materializa o 

hegemonismo estadual; depois, um estudo sobre a “formação” das grandes fortunas aqui, 

ou seja, como se formaram as grandes fortunas da parte mais rica da sociedade mato-

grossense.  

Embora ambos tivessem “diálogo” com o estudo do Mestrado, abandonei os dois 

“projetos”: o primeiro porque já existem estudos que, de alguma forma, atendem a essa 

preocupação, ainda que lhes faltem análises e interpretações mais radicais, gramscianas; 

                                                 
3 O NEP de Colíder tinha um programa semanal na rádio local. Quando o modo de ser daquela 

escola se revelou por sua perspectiva de classe, o proprietário da rádio criou diversos empecilhos para 

inviabilizar o programa, até que o mesmo foi extinto por falta de condições financeira para a sua 

manutenção. Ver in Arruda (2017): “Uma escola para os trabalhadores: o caso do NEP de Colíder”. 



18 

 

o segundo porque, de um modo geral, Marx já deslindara isso, ao explicar todo o processo 

do capital em sua obra extraordinária, embora as especificidades do processo estadual 

estejam revestidas de interessantes elementos, a caracterizarem o processo do capitalismo 

periférico, etc. Em todo caso, os dois projetos não tinham o processo educacional-escolar 

das massas trabalhadoras como o elemento fundamental.  

Com efeito, determinado pelas experiências de lutas no Movimento Estudantil, 

no Movimento Sindical dos Trabalhadores da Educação, no Partido Político, na 

Administração Pública e, ainda, pelas lacunas da pesquisa do Mestrado, que exigiam mais 

estudos ou maior aprofundamento – o que se elevou e se impôs como problema objeto da 

investigação ou do estudo, no sentido indicado por Saviani (2000), foi compreender a 

natureza da educação das massas trabalhadoras e suas perspectivas, a partir da análise das 

condições econômico-sociais dessas massas no contexto mato-grossense dominado pelo 

Agronegócio. Assim, se no Mestrado, o objeto de estudo foi um estudo de caso, a pesquisa 

do Doutorado, além de abranger um universo mais amplo, também, abarcou um período 

maior e “temáticas”, ao invés de um “caso”. 

Essa maior abrangência, deve-se às determinações teórico-metodológicas que 

presidem o estudo, isto é, à tentativa de demonstrar historicamente como o processo 

educacional-escolar das massas trabalhadoras se desenvolveu, material e espiritualmente, 

em relação orgânica, dialética, com o processo econômico estadual, para ter a “qualidade” 

com que se apresenta hodiernamente; e, também, por essa qualidade expressar, 

contraditoriamente, o caráter da supremacia econômica e política do Agronegócio. O 

Agronegócio por sua afiguração hegemônica ou pelo o que diz de si mesmo, parece ser 

tudo e, assim, a perspectiva real do melhor futuro para toda a gente mato-grossense. Com 

efeito, se o “sucesso” do Agronegócio guarda enorme distância em relação ao “fracasso” 

da Escola Pública e, se esta, desenvolve-se em relação orgânica com aquele, o primeiro 

desafio que se impôs foi esclarecer concretamente essa materialidade econômica e social; 

isto é, evidenciar o Agronegócio por sua estrutura e por seu movimento fundamental, 

desde a sua formação no território estadual. Noutros termos, se o espírito carrega a 

maldição de estar ligado eternamente à matéria (Marx, 1984, p.33), para entende-lo é 

imperioso deslindar a materialidade à qual está, dialeticamente conectado. Ou seja, sem 

especificar concretamente essa materialidade, à qual os processos educacionais em geral 

da sociedade estão ligados, a Educação das massas trabalhadoras se “evidenciaria” como 

“geralmente” tem se apresentado na realidade das nossas escolas: fragmentada e abstrata.  
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Por este procedimento, procurei fazer com que essa educação emergisse 

concretamente no estudo, como elemento orgânico da “totalidade” mato-grossense e, 

assim, foi concebida e tratada. Esperava e espero que, dessa forma, possa contribuir 

metodologicamente para a superação das abordagens, análises e interpretações abstratas 

sobre a realidade educacional escolar dos trabalhadores, as quais, tão comum entre nós 

educadores, tomam e tratam essa educação como fenômeno que se explica por si mesmo. 

Denominei essas concepções e procedimentos teórico-metodológicos de Pedagogismo4, 

o qual, desenvolve-se numa perspectiva pragmática5, vinculando-se sempre às 

necessidades e exigências do mercado, inclusive quando discursa sobre a 

“conscientização”, “emancipação”, “inclusão” etc., dos trabalhadores, como se tudo isso 

constituísse o seu objetivo maior. 

Em face desses elementos, o período estabelecido para o estudo, 1980 a 2010, 

não foi delimitado ferreamente, de maneira a se vedar alusões, análises e interpretações 

de eventos, acontecimentos ou fatos anteriores e posteriores; trata-se de um marco 

referencial temporal, em função da “emersão”, desenvolvimento e consolidação do 

Agronegócio como supremacia no e do processo econômico-social mato-grossense. 

Espera-se que, mediante o esclarecimento do que é estruturado e desenvolvido nesse 

período do processo econômico-social estadual, possa-se estabelecer conexões para a 

compreensão concreta da natureza desse processo e, por conseguinte, da educação das 

massas trabalhadoras – seja no sentido do interesse conservador do Agronegócio com 

essa educação, seja na perspectiva transformadora, revolucionária, que a construção da 

hegemonia da classe trabalhadora indica e exige. 

Com efeito, começo a pesquisa na mesma ordem em que apresento os seus 

resultados aqui, isto é, buscando entender, no processo econômico-social mato-grossense, 

a formação do Agronegócio. Com as cenas muito vivas na memória do que que vi em 

Peixoto de Azevedo6 no início dos anos de 1980, bem como do que vivenciei, ainda 

                                                 
4 Trato sobre o Pedagogismo no artigo “A difícil construção da ruptura e a complexa superação 

da concepção de mundo do capital no espaço da escola pública”. 
5 Pragmático no sentido de prático-instrumental, utilitarista, que busca a solução ou resultados 

“práticos”, imediatista, desconectados da totalidade por suas contradições. 
6 Trata-se da experiência vivenciada quando ainda era estudante do curso de Pedagogia e, como 

bolsista, participei do Projeto de Pesquisa ESCOLONIZAÇÃO. Uma pesquisa liderada pelos professores 

Paulo Speller, Oresti Preti e Serys Slhessarenko da UFMT, que foi realizada na região de Peixoto de 

Azevedo, onde se desenvolviam alguns projetos de colonização sob a direção do INCRA. Além da 

transcrição de parte das entrevistas feitas com colonos desses projetos e com servidores do INCRA 

(responsáveis ou coordenadores locais desses projetos), estive em Peixoto de Azevedo para conhecer 

aqueles projetos e levantar informações para a pesquisa com parte dos professores coordenadores da 

pesquisa. Aquela realidade era realmente impactante: as construções rústicas das residências e casas 
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menino, no Araguaia de meados dos anos de 1970, sob a chamada Ditadura Militar7 e os 

impactos dos projetos de colonização liderados por Norberto Schwantes8, procurei 

estabelecer a relação desses fragmentos da memória com o processo econômico estadual, 

no sentido de verificar as possíveis conexões ou se esses fatos e acontecimentos 

constituíam o processo de estruturação do Agronegócio. A literatura sobre o processo 

estadual, fruto de importantes investigações de pesquisadores, professores e estudantes, 

dos programas de Pós-Graduação da UFMT e da UNEMAT, foi de singular importância; 

dentre esses trabalhos devo destacar os de: Ferreira (1986), Barrozo (2010) Souza (2013) 

e Moreno (2007), sem nenhum desmerecimento aos demais. 

Mas, o deslindamento do processo histórico estadual, especialmente nessa fase 

em que são estabelecidas as bases econômicas e sociais do que resultará no Agronegócio, 

é praticamente impossível ser realizado sem que se observe seus determinantes 

“externos”, ou seja, sem que seja situado na totalidade do processo capitalista, que é 

mundial. Nessa direção, encontrei na chamada Teoria da Dependência, que caracteriza 

historicamente o tipo de capitalismo que se desenvolve no Brasil e na América Latina, 

elementos teórico-metodológicos fundamentais para lançar luzes sobre o processo do 

Agronegócio em Mato Grosso. O clássico9 texto de Florestan Fernandes (2009), deu-me 

a referência inicial ou o “ponto de partida”, inclusive para consultar outras obras; destas 

destaco a de Vânia Bambirra (2013) e a de Theotônio dos Santos (deste, é importante 

destacar o material em audiovisual disponível na internet para a consulta pública10), 

dentre outros. Essas obras foram muito importantes para entender e demonstrar as razões 

das perversidades com que a classe proprietária (por meio dos governos e da empresa 

privada) tratou os Povos Originários e os trabalhadores em geral; especialmente para se 

entender o “tratamento” impetrado contra os trabalhadores rurais, posseiros ou não, na 

                                                 
comerciais, as condições de vida precaríssimas agudizadas pelas doenças, especialmente pela malária, a 

violência, a prostituição, etc.; não se esquece aquilo e, ao se estudar a educação das massas trabalhadoras 

mato-grossenses, é impossível aquela realidade econômico-social não vir às lembranças com muita força. 

É uma pena que naquele então, equipamentos para gravações audiovisuais eram de muito difícil acesso; um 

pouco daquelas cenas, vi descrito por Engels (2008) em sua importante obra. 
7Ver Capítulo I, seção 1.3 – “A Ditadura como instrumento governamental a serviço do capital”. 
8 Ver capítulo II. Seção 2.2.2 – A colonização no Araguaia. 
9 Conforme Buey (2009, p. 17): “Às vezes se diz: os clássicos não envelhecem. Mas isto é uma 

impropriedade: os clássicos também envelhecem. Ainda que, certamente de outra maneira. Um clássico é 

um autor cuja obra, com o passar do tempo, envelheceu bem (inclusive apesar dos seus devotos, dos templos 

levantados no seu nome e dos embalsamentos acadêmicos). ” 
10 Por exemplo: “Theotônio dos Santos: Origem e desenvolvimento da Teoria Marxista da 

Dependência”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DjlEYXRxWBs Acessado em 

16/06/2017. 
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implantação e desenvolvimento do seu projeto societário através dos seus diversos 

negócios, que se efetivaram em todas as regiões do Estado. 

Nesse esforço teórico-metodológico para entender a nossa realidade para além 

do indivíduo particular, percebi no processo do Agronegócio, a materialização da 

afirmação marxiana de que: “[...] o processo capitalista de produção, produz não apenas 

mercadorias, não apenas mais-valor, mas produz e reproduz a própria relação capitalista” 

(Marx, 2013, p. 653). Constatei que, em razão das conexões do capitalismo periférico 

(marcado pela Dependência e o seu “produto”: o Subdesenvolvimento) com as praças 

centrais do capitalismo mundial, o ser do empresário “local” é determinado por uma 

perversa especificidade. Esta singularidade, está no fato de esse empresário, além de 

explorar economicamente a “periferia” para si e para seus sócios-maiores, também 

precisa criar e desenvolver as condições político-ideológicas para que as grandes massas 

humanas se conformem nos limites do capitalismo dependente e do seu respectivo 

subdesenvolvimento, tomando-os como o modelo possível e necessário. Temos assim, o 

capitalismo periférico, desenvolvendo-se sempre no sentido de se preservar como tal, 

porque ele é a forma e o conteúdo da preservação da hegemonia da fração da burguesia 

que o controla. Tem-se assim que, a dependência e o subdesenvolvimento, como 

características do processo econômico-social da “periferia”, não são determinados ou 

impostos de forma unilateral, verticalizada, pelas classes hegemônicas do “centro” à 

burguesia nacional. Se há imposição, esta, refere-se apenas às massas trabalhadoras, 

porque, para a classe proprietária-governante da periferia, trata-se de uma relação 

comercial, ou seja, conforme Fernandes (2009, p. 34), “Dependência e 

subdesenvolvimento são um bom negócio para os dois lados”.  

Essa constatação emergiu como elemento fundamental para o entendimento do 

processo econômico-social estadual e, por conseguinte, para entender a natureza das 

políticas governamentais e do empresariado que têm orientado o desenvolvimento da 

Escola Pública em Mato Grosso.  

Não se desconhece aqui, a hierarquia nas relações comerciais capitalistas, 

inclusive as imposições efetivadas por meio das armas, mas no caso em questão, o que se 

deve observar é que a Dependência e o Subdesenvolvimento são consentidos e 

assimiladas pela classe proprietária periférica, como o seu modo de ser na totalidade 

capitalista mundial. É importante assinalar também, que tal relação não significa o 

engessamento definitivo ou a vedação de alguma mobilidade de “indivíduos-

empresários” da periferia, ascendendo ao status de “sócio maior” no cenário capitalista 



22 

 

mundial (conforme se observa com alguns grupos empresariais e seus controladores11), 

mas, sempre em “sociedade” com o Centro, relegando para a periferia a dependência e o 

subdesenvolvimento. De fato, em seu processo, esse empresário não busca elevar consigo 

a realidade da periferia, mas, mantê-la como tal e, assim, como fonte que substancia e 

preserva a sua condição. Tal “mobilidade” faz revestir a aparência do capitalismo 

periférico com as cores da autonomia, dificultando a sua compreensão crítica pelas 

massas, etc. Daí a importância e a necessidade da Educação e da Escola Pública, seja para 

anuviar a compreensão das massas sobre essa realidade e, assim, preservá-la; seja para o 

seu esclarecimento, elemento imprescindível para a sua negação/superação. Do que, por 

conseguinte, depreende-se o quanto segue atual e necessária a teoria marxiana e o seu 

desenvolvimento por diversos autores, especialmente por Gramsci e sua obra. 

Como um dos elementos da fonte primária da pesquisa, programei entrevistas 

com diversos sujeitos sociais; dentre esses sujeitos, foram priorizados alguns empresários 

do Agronegócio, especialmente por suas posições de destaque, como líderes e/ou 

dirigentes de importantes entidades, instituições e organizações do empresariado, por sua 

força política e educativa na sociedade. Não foram elencados sujeitos da classe 

trabalhadora para serem entrevistados, dado que o problema fundamental a ser deslindado 

exigia saber como o empresário ou a classe proprietária “via” a educação das massas 

trabalhadoras; bem como, o que o empresariado “pensava” fazer para impactá-la de 

alguma forma, conforme o seu interesse. 

Conforme o programado inicialmente, que previa entrevistas com seis 

empresários, consegui entrevistar três dos empresários selecionados; sendo uma com um 

preposto, que substituiu o preposto indicado pelo empresário, que havia sido selecionado, 

mas não se dispôs à entrevista. Não quis insistir com isso, porque, muitas das informações 

que necessitava do empresariado estavam disponíveis com mais clareza e “objetividade” 

nos sites de suas organizações ou entidades da classe, como: APROSOJA, FAMATO, 

SENAR, AMPA, etc., bem como nos meios de comunicação em geral: TVs, internet, 

jornais e revistas. Também porque, constatei que, nas entrevistas12, o empresário-

                                                 
11 É o caso de alguns grupos empresariais, como o AMAGGI. 
12 Para essas entrevistas elaborei um roteiro conforme os objetivos do estudo, isto é, no sentido 

de colher do entrevistado informações sobre as atividades produtivas que dirigia e suas impressões em 

relação à produção e seus impactos econômicos, sociais, educacionais e culturais para a sociedade, bem 

como sobre sua relação, enquanto empresário, com os governos e o Estado na  definição e desenvolvimento 

das políticas públicas em geral e especificamente em relação à Educação e à Escola Pública, etc. Daí que o 

roteiro, caracterizou-se apenas como um referencial, e não como perguntas estanques, na tentativa de fazer 

fluir a conversa com o sujeito entrevistado, para colher o máximo de informações. 
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dirigente faz uma fala mais “politica”, de maneira a não revelar aquilo que, de alguma 

forma, possa evidenciar o puro interesse capitalista como o guia do seu protagonismo, 

notadamente quando este confronta o interesse social geral. Não se nega aqui, a 

importância e até a necessidade da entrevista, trata-se de observar a sua insuficiência em 

determinadas situações. 

Na medida do possível, participei de alguns eventos do Agronegócio e percebi 

que ali, falando para os seus, o empresário se expõe mais, trata com mais frieza dos seus 

interesses capitalistas. Também, constatei que ali, determinados intelectuais revelam mais 

explicitamente suas posições políticas em defesa e afirmação do status quo, o que nem 

sempre fica evidenciado quando o público para quem eles falam é formado majoritária 

ou totalmente por trabalhadores. Vi que nesses eventos, o empresário não se intimida em 

confrontar o que julga ou concebe como empecilho para a efetivação do seu interesse 

capitalista, e o faz da forma mais dura e intransigente. Assim, esses eventos se revelaram 

como importante fonte primária de pesquisa, de maneira que imaginei para o futuro, com 

o avanço das tecnologias e mudanças na forma dos trabalhos acadêmicos, alguém 

produzindo uma tese apenas com áudio e imagens, como num filme, em que se possa 

ouvir, ver e analisar os sujeitos por todos os seus gestos, trejeitos e cacoetes, mais 

reveladores que a palavra escrita. 

O presente trabalho está dividido em seis capítulos, pelos quais busca-se 

demonstrar os processos educacionais das massas trabalhadoras, especialmente o 

processo educacional-escolar desenvolvido na Escola Pública, a partir do concreto ou da 

realidade dada, fazendo-lhes a crítica necessária. Neste sentido, se os quatro capítulos 

iniciais são dedicados à contextualização concreta da realidade mato-grossense, nos dois 

capítulos finais, busca-se demonstrar especificamente a educação escolar dessas massas, 

como fenômeno que se desenvolve por um rico movimento político-pedagógico 

bipartido: conforme os interesses antagônicos das duas classes sociais fundamentais.  

Dessa forma, no Capítulo I – A realidade econômico-social mato-grossense: 

formação e desenvolvimento – conforme indica o título, busco apresentar um panorama 

do processo de formação e desenvolvimento econômico-social de Mato Grosso, a partir 

dos elementos que percebi e julguei como fundamentais para essa estruturação. A 

intenção é, mediante a exposição desse processo histórico, poder apresentar a 

“materialidade” em que se desenvolve o que, generalizadamente, denomino de 

“espiritualidade” estadual. Esta é compreendida pelas contradições que caracterizam a 

“materialidade”, à qual está ligada dialeticamente e, assim, como o conjunto das visões 
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de mundo que dão forma ao hegemonismo, difundidas e enraizadas nas massas (que as 

expressam como verdade, e verdade suas); bem como as que o negam ou buscam negá-

lo, através de novos e inovadores protagonismos dos subalternos. A ideia é evidenciar 

que o hegemonismo do Agronegócio, ou a expressão político-ideológica do seu projeto 

societário em desenvolvimento, não é fruto do acaso ou da ação espontânea de indivíduos 

particulares que, por seus protagonismos “anárquicos”, acabaram por urdir o que se 

afigura como Agronegócio – quase que independentes ou alheios aos “governos”, como 

se vê divulgado. Daí serem apresentadas e comentadas, ainda que de forma breve, as 

políticas públicas que orientaram e materializaram econômica e socialmente o 

desenvolvimento estadual; inclusive, buscando demonstrar a conexão de políticas mais 

recentes com outras concebidas e implantadas ainda no Governo Vargas, por exemplo. 

Assim, é dado destaque à questão da “propriedade legal” e da “ocupação efetiva” da terra, 

em que se avulta o caráter de classe do Estado e dos Governos, apoiando as ações de 

apropriação do capital, nem sempre legais, em desfavor dos trabalhadores e dos Povos 

Originários; e, assim, à luta de classes. 

No Capítulo II – A peculiaridade do capital nos territórios mato-grossenses – 

trato do entranhamento do capital nas diversas regiões do Estado, notadamente na Região 

do Nortão e do Araguaia, mediante a grande empresa agropecuária e os grandes projetos 

de colonização públicos e privados. Busca-se demonstrar nesse Capítulo que, sobre a 

estrutura fundiária instalada a ferro e fogo pelo Estado e Governos, assim como pela ação 

direta do capital, não raro se utilizando da mais bestial violência, esses grandes 

empreendimentos ou negócios foram implantados e desenvolvidos com generosos aportes 

de recursos financeiros, crédito e/ou subsídios do Fundo Público, além de todo o apoio 

institucional de que o capital teve necessidade: apoio das polícias, do Judiciário, apoio 

político-administrativos das diversas esferas governamentais, dos parlamentos 

municipais, estadual e federal. É importante destacar que tais apoios consistiram, às 

vezes, em desconsiderar ou sequer examinar as denúncias de arbitrariedades cometidas 

por grandes proprietários (diretamente ou por prepostos) contra as comunidades 

tradicionais, Povos Originários, Posseiros, etc., em suas tentativas de expulsar essa gente 

de suas terras. Busca-se demonstrar, também, todo o esforço estatal-governamental no 

sentido de dotar as regiões do Estado selecionadas para receber aqueles grandes 

empreendimentos, da infraestrutura básica necessária para a instalação e desenvolvimento 

desses empreendimentos, anunciados como símbolo e vetores do “progresso para todos”. 
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Ainda nesse segundo capítulo, trata-se do garimpo no sentido de apresenta-lo 

como uma atividade que, embora pareça alheia ao processo de entranhamento do capital 

nestes territórios, efetivou-se como complementar às suas necessidades; notadamente, no 

sentido de garantir a esses empreendimentos a mão de obra abundante e barata para as 

suas diversas atividades agropecuárias. Além disso, especialmente nas áreas dos projetos 

de colonização no Nortão, o garimpo se desenvolveu como meio de amenização das 

carências das famílias de colonos, entregues à própria sorte pelos governos e pelas 

empresas colonizadoras.  

O Capítulo III – Agronegócio: a nova face do capitalismo e o seu 

desenvolvimento em Mato Grosso – tem o propósito de apresentar a nova face da 

economia estadual sob a supremacia do Agronegócio, revelando-o para além da sua 

aparência imediata; isto é, para além daquilo que o próprio Agronegócio divulga sobre si 

mesmo para a sociedade em geral. Na realidade, esse esforço pode ser percebido ao longo 

de todo o trabalho, em consonância com a concepção de que a não compreensão concreta 

do Agronegócio por parte dos educadores constitui um dos graves problemas da Escola 

Pública, na medida em que impacta negativamente a atividade docente no sentido do 

desenvolvimento de um processo educacional capaz de qualificar e impulsionar a 

construção da autonomização das massas trabalhadoras. Daí que se busca, no Capítulo IV 

– A relação do Agronegócio com o Estado e o Governo em Mato Grosso – esclarecer 

como a empresa privada do Agronegócio se desenvolve também como governo; de forma 

a se evidenciar a sintonia entre os seus interesses e as grandes políticas definidas e 

implementadas pelos governos, bem como com o modo de ser e de se desenvolver dos 

aparatos estatais. Tenta-se, assim, desmontar o discurso corrente sobre a relação entre 

empresa privada e Estado/Governo, que intenta educar a sociedade no sentido de concebe-

los apartados, com interesses diversos, de forma a desqualificar o Estado e tudo o que é 

“público”, atribuindo todo o protagonismo social (afigurado no desenvolvimento e no 

progresso econômico-social) ao empresário e seus negócios. Nesse sentido, valho-me da 

teoria marxiana e gramsciana para conceituar Sociedade Política e Sociedade Civil numa 

perspectiva histórica, concreta, a partir do processo mato-grossense. 

Os Capítulos V e VI são os decisivos para a tentativa de demonstrar o caráter 

concreto da Educação das massas trabalhadoras no plano estadual, destacando-se suas 

especificidades no processo econômico-social do Agronegócio. Nessa direção, busca-se 

evidenciar as conexões contraditórias entre Educação e Economia que caracterizam esse 

processo, bem como as suas consequências para a Escola Pública e, especialmente, para 
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as concepções e as atividades político-pedagógicas dos educadores no desenvolvimento 

da educação escolar dessas massas em Mato Grosso. No Capítulo V – O caráter concreto 

da Educação – trato dos processos educacionais em geral, ou da formação da 

espiritualidade no processo humano, tentando evidenciar materialidade e espiritualidade 

como elementos inseparáveis, porque expressões efetivas desse processo; que, ao tempo 

em que o expressam, indicam um devir, como construção possível do próprio homem. 

Assim, o trabalho, enquanto atividade que conjuga dialeticamente teoria e prática, ou seja, 

como processo que só pode se efetivar unificando a atividade intelectual e a atividade 

prática no sentido indicado por Gramsci (2001, p. 271-720), é concebido e tratado como 

o elemento central do processo humano; por conseguinte, como o processo pelo qual o 

homem se faz integralmente homo sapiens e homo faber, espírito e matéria.  

Referenciado nesta concepção, busca-se estabelecer a relação entre o trabalho 

sob o capital na forma do Agronegócio, e a Escola Pública ou o processo educacional-

escolar das massas trabalhadoras – considerada, essa escola, como o espaço-instrumento 

no e pelo qual, majoritariamente, essas massas tentam se educar. Busca-se, assim, 

esclarecer o referencial estabelecido pelos educadores para a determinação da finalidade 

da educação das massas e, por conseguinte, o sentido político-pedagógico das suas 

atividades docentes. Esse esforço se desenvolveu amparado no que se viu revelado do 

desenvolvimento econômico estadual, ou seja, do que se revelou no processo de 

estruturação e desenvolvimento das bases do que aflorou como Agronegócio; bem como, 

no que esclarece a teoria que apresenta a dependência e o subdesenvolvimento como as 

características fundamentais do tipo de capitalismo que aqui se materializa. Daí ter 

buscado demonstrar, ao longo do trabalho, a dependência e o subdesenvolvimento como 

os elementos “ocultos” que orientam o desenvolvimento estadual hegemonizado pelo 

Agronegócio, desde a sua gênese; com efeito, que tal direção econômica e social, efetiva-

se como projeto societário da fração hegemônica da classe proprietária, determinando a 

educação das massas trabalhadoras no sentido da preservação dessas características do 

nosso desenvolvimento. 

O Capítulo VI – A educação no tempo do Agronegócio em Mato Grosso – é 

desenvolvido no sentido de “fechar” o trabalho, apresentando a Escola em sua afiguração 

concreta sob o poder econômico e político do Agronegócio, isto é, como elemento ativo 

do projeto societário do Agronegócio. Com essa intenção, buscou-se demonstrar que essa 

Escola, para cumprir com a função de instrumento daquele projeto, não necessita se 

caracterizar por uma determinada qualidade técnica, aplicável no processo produtivo 
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direto, conforme o discurso do hegemonismo tenta nos convencer. A intenção foi 

evidenciar que, a situação de “crise permanente” em que vive a Escola Pública, já cumpre 

com aquela função – concebida a elevação intelectual das massas como incompatível com 

o projeto societário do Agronegócio.  

Procura-se esclarecer que tal incompatibilidade, deve-se ao fato de que esse 

processo produtivo – cada vez mais incrementado pelo aporte de novos conhecimentos e 

tecnologias incorporados na maquinaria e instrumentos (a chamada “tecnologia 

embarcada”), que em sua quase totalidade são fornecidos pela grande indústria 

monopólica, sediada nos grandes centros do capitalismo mundial – desenvolve-se, por 

um lado, prescindindo, cada vez mais, de grandes contingentes de mão de obra; por outro 

lado, a mão de obra de que necessita, não carece de processos educacionais mais 

elaborados e sofisticados, senão, de treinamentos rápidos e “práticos”, para ser 

“qualificada”. Dessa forma, evidencia-se que, para o processo do Agronegócio, há a 

necessidade de um tipo humano aparentemente sofisticado, por operar tecnologias 

complexas, mas, essencialmente “embrutecido”, por não se compreender a si mesmo e o 

mundo em que vive, inclusive por não compreender concretamente a função econômico-

social da tecnologia que opera. 

Por fim, discute-se o sentido superior que o processo educacional-escolar das 

massas trabalhadoras deve ter e, por conseguinte, que “conteúdo” esse processo deve 

desenvolver e universalizar com essas massas, com vistas a construção da sua 

autonomização; esta, concebida como construção hegemônica, que se desenvolve na 

forma de um complexo processo político-pedagógico. Reconhecidas as limitações da 

Escola e do seu processo pedagógico para a construção da autonomia das massas, o que 

se busca enfatizar são as possibilidades e as contribuições que esse espaço/instrumento 

pode oferecer para tal construção. É nesta perspectiva que as contradições que marcam o 

terreno da Escola Pública são tratadas, isto é, como confrontos irreconciliáveis entre os 

interesses e perspectivas econômico-sociais das classes sociais fundamentais; estas que, 

nascendo na realidade econômico-social, exigem e indicam abordagens e protagonismos 

que sempre extrapolam os limites do que é escolástico, confrontando o processo do 

capital, e no sentido da sua “superação”. 

Portanto, o que segue é o resultado de uma pesquisa cujo objetivo foi o de 

entender concretamente a realidade educacional-escolar das massas trabalhadoras em 

nossa terra, tendo como finalidade ser instrumento para um novo protagonismo político-

pedagógico dos trabalhadores, especialmente dos seus educadores, capaz de contribuir 
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teórico-praticamente com as suas lutas, organizações e movimentos autonomizadores. 

Pela magnitude material que a Escola Pública representa, notadamente por sua 

capilaridade no território estadual, reunindo diariamente dezenas de milhares de pessoas 

“necessitadas” de conhecimento, rotina que se efetiva sempre na perspectiva do novo, 

ainda que o hegemonismo tente revestir esse processo e o futuro com as cores e modos 

do velho – essa realidade espiritual e material viva, na forma da Escola Pública, é 

concebida como uma conquista das massas trabalhadoras, em sua tentativa histórica de 

ser mais que mero instrumento da valorização capitalista. Daí que, na perspectiva dessas 

massas, é concebida também como um problema, que lhes exige “soluções” não 

escolásticas ou pedagogistas, para se desenvolver em tal perspectiva. 

Face a rica ebulição de todo esse processo e suas contradições, não há dúvida de 

que a Escola Pública, per si, por sua própria existência material, e pelo que realizam e 

sonham os Educadores, expressa a perspectiva viva, militante, da negação da coisificação 

do homem. A Educação também revoluciona. Então, tem-se por fim, a aposta na história 

indicando que a Escola Pública, sob a direção ou hegemonia em construção dos 

trabalhadores, pode ser desenvolvida afirmando essa perspectiva – ainda no tempo “do” 

Agronegócio. 
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CAPÍTULO I 

A REALIDADE ECONÔMICO-SOCIAL MATO-GROSSENSE: FORMAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO 

Representantes de algumas correntes filosóficas, muito vivas entre nós 

hodiernamente, não gostam da afirmação de que “as aparências enganam”. Dizem que as 

aparências constituem a essência, no que não estão errados, senão, pelo fato de que o 

“razio” da aparência tende a conformar o olhar e a dúvida em suas insuficiências para o 

entendimento do fundamental. Na verdade, a essência está “mais além” e exige outro 

esforço, depois do olhar apressado, para ser alcançada e entendida; daí que permanece 

atual e necessária, notadamente, em relação às realidades sociais, que se desenvolvem 

cada vez mais revestidas de novas e intrincadas complexidades, a indicação de Marx 

(1975, p. 625) segundo a qual a forma aparente do real manifesta-se direta e 

espontaneamente como “formas correntes de pensamento”, enquanto seu fundo oculto, a 

essência, “só é descoberto pela ciência”.  

Aparentemente, Mato Grosso afigura-se como não é, de fato, em sua 

essencialidade; inclusive, pelo esforço dos que não o querem revelado por sua essência, 

cuja gênese tentam vincular ao protagonismo descomunal de intrépidos heróis 

autossuficientes em suas individualidades, especialmente, em relação às atividades e 

presenças das massas trabalhadoras. Por essa visão, que se desenvolve de forma 

hegemonizante13 entre nós, as diferenças das gentes mato-grossenses dever-se-iam às 

particularidades naturais dos indivíduos. Também assim, o “progresso”, o 

desenvolvimento estadual, que é sempre divulgado como a realização de indivíduos da 

classe proprietária, em negação ao caráter fundamental da atividade das massas 

trabalhadoras no processo de produção capitalista; massas sempre tratadas 

anonimamente, subalternizadamente, como “povo”. 

Trata-se, neste capítulo, de analisar o processo de formação econômico-social 

mato-grossense no sentido de fazer evidenciar-se a sua gênese concreta. O objetivo não é 

fazer uma releitura de toda a história de Mato Grosso, mas demonstrar como o seu 

processo econômico estruturou-se, desenvolveu-se e se desenvolve nos nossos dias na 

forma do Agronegócio – a materialidade econômico-social mato-grossense 

predominante. Daí a preocupação de se demonstrar, nas políticas governamentais e no 

                                                 
13 No sentido da afirmação/preservação da burguesia como classe dominante/governante da 

sociedade, isto é, no sentido do convencimento sobre a legitimidade da supremacia econômica e política da 

burguesia em relação à sociedade em geral. 
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agir do empresariado e dos trabalhadores, o caráter e a manifestação concreta do Estado 

e dos seus aparatos face às necessidades do capital e às das massas trabalhadoras. Busca-

se, assim, caracterizar esse processo como a realização de um projeto econômico-social, 

que é desenvolvido mediante um mosaico de políticas estatal-governamentais e 

empresariais, privadas, efetivadas, sobretudo, num momento em que as massas 

trabalhadoras são violentamente afastadas de todas as instâncias de decisão sobre a vida 

nacional; quando até o direito ao insuficiente voto é-lhes cassado. Embora, é preciso 

destacar, que todo esse arbítrio não consegue anular a presença dessas massas na realidade 

nacional, que se efetiva na forma das mais variadas lutas, organizações e movimentos – 

inclusive em confronto e negação daquele projeto. 

Ainda que em breves recortes, demonstra-se a brutal violência com que foram 

tratadas as massas trabalhadoras pela classe proprietária-governante para a efetivação de 

tal projeto; tratamento que, sem rebuços, revela cruamente aquele caráter fundamental do 

Estado e dos seus governos, notadamente os do plano estadual e federal. Enfim, todo esse 

esforço é para deixar evidenciada concretamente, a materialidade econômico-social mato-

grossense, formada com o trabalho das massas trabalhadoras sob o comando férreo, 

intransigente, da classe proprietária-governante. Com efeito, trata-se de evidenciar a 

conexão dialética da Educação com essa materialidade: por seu movimento 

hegemonizante, que busca cimentar a sociabilidade burguesa, inclusive, através da 

Escola; e por sua perspectiva revolucionária, que confronta e busca transformar/superar 

essa realidade. 

 

1.1 As Paisagens Mato-grossenses e seus “Vazios Demográficos” 

Mato Grosso é síntese de muitos mundos, cujas gênese está entrelaçada aos 

mundos que se desenvolvem esparramados em todo o território nacional e até aos de 

outros países; o mundo é uma totalidade humanamente determinada, que se manifesta em 

tudo que é humano – ainda que nem sempre seja percebida. Essa tessitura complexa de 

tantos povos, inclusive da gente originária, tem como fio unificador da singular trama 

social, a necessidade material a se manifestar e desenvolver-se contraditória, antagônica, 

conforme a condição de despossuídos e de proprietários dos seus urdidores; também 

entranhados, o olhar e o agir vigilantes, coercitivos, educador do Estado. 

Trata-se de uma materialidade social que se complexifica quanto mais se 

desenvolve; unidade de movimentos antagônicos: entre a dura costura dos proprietários, 

na tentativa de conservar o velho pano roto, e o alinhavar da tessitura nova dos que, por 
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nada terem, tentam reinventar o mundo, mudar a história, em movimentos difíceis, 

contraditórios, mas, que vão se fazendo realidade. Um fazer-se de esperanças desossadas, 

de gentes imersas em concepções de mundo que lhes corroem do olhar o sentido do que 

a labuta diária indica, de modo a tratar com paciência as necessidades insatisfeitas, 

postergando-as, amalgamando-as numa ternura mansa, acalentadora, a indicar as cores de 

outro futuro. 

Mundo de opulência arrogante e exibicionista, perversa; nascida da dor calada 

em séculos de silêncio gritado pra dentro de uma alma inconformada na escravidão, no 

desterro, na tortura e no estrupo; arrancada do grito espavorido nas madrugadas de 

garimpos, entre lágrimas escorridas sem amparo de lenço, que o lençol gonorreico da 

cama prostituída enxuga; da fome que faz atravessar noites insones: porque o saldo de 

meses de trabalho duro fora subtraído na tocaia pelo jagunço do “gato” latrocida, que 

pensou ter matado mais um peão-do-trecho com o tiro que não foi fatal. Um mundo de 

movimentos de braços exaustos, muitos dos quais derribados definitivamente pela 

malária, que levou tantos corpos à conformação final em covas rasas, marcadas apenas 

pela cruz da indigência a indicar uma esperança que vai além; da saudade sem fim, de 

onde não chega mais notícia nenhuma, porque aquele fim não figurou nesses jornais de 

notícias convergentes para a preservação do que dói em muitos e faz rir uns poucos – os 

que são donos. Mas, sobretudo, um mundo em movimento, determinado pela atividade 

de homens e mulheres de distintas origens, cujo destino o capital tenta orientar, quando 

suas condições de vida indicam outras perspectivas.  

De fato, não existiu um homem/mulher originariamente “mato-grossense”, pois, 

nem mesmo os Povos Originários nasceram e se desenvolveram aqui naturalmente, à 

forma dos vegetais, que brotam conforme a dispersão das suas sementes. Tratou-se de 

homens/mulheres que, vindos de outras realidades humanas, aqui chegaram econômico-

socialmente determinados e, a partir dessas características iniciais, seguiram se 

determinando e se fazendo mato-grossenses. Mato Grosso é, então, síntese de 

humanidades desenvolvidas em séculos de atividades mundialmente articuladas, de 

maneira a se afigurar, em nossos dias, como o modo social de ser de homens e mulheres 

unificados na tessitura hegemonizante do Agronegócio, e na sua negação. Portanto, que 

se materializa na forma das relações sociais decorrentes de uma estrutura econômica que 

se desenvolve como uma totalidade mundial; de forma que valoriza o que é específico, 

não para desenvolver uma perspectiva de autonomização, mas para afirmar a própria 

supremacia subordinada àquela estrutura.  
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É assim que determinadas especificidades, como a configuração natural do seu 

território, notadamente a topografia, os níveis de insolação, pluviometria, etc., são 

destacadas por favorecerem o desenvolvimento de atividades produtivas primárias: 

agricultura, pecuária, mineração, extração de madeira, etc., cujo processo de produção 

desenvolve-se conformado naquele sistema. Daí a necessidade de entendê-lo para além 

do que indicam as linhas demarcadoras das suas fronteiras, tantas vezes redefinidas14, de 

modo a compreendê-lo como o movimento concreto da sua constituição e do seu 

desenvolvimento, isto é, pela presença ativa das gentes que o realizam por suas 

necessidades, que de tão díspares, antagônicas, não raro tem resultado em confrontos de 

vida e morte; porque a vida mato-grossense, em concreto, tem sido assim. 

São diversos os estudos que tratam dos processos de ocupação e 

desenvolvimento das terras mato-grossense15, alguns dos seus autores referem-se aos 

processos mais recentes, notadamente os desenvolvidos na forma da colonização (pública 

e privada), como uma “re-ocupação”16 – expressão que se entende como a mais adequada 

para designar, especialmente, o que se materializa a partir da década de 1960. Das análises 

desses trabalhos depreende-se que as raízes desse processo econômico-social podem ser 

localizadas nas políticas públicas e privadas implementadas nas primeiras décadas do 

século passado; entretanto, pode-se dizer que é a partir de meados da década de 1960, que 

tais políticas revestem ou incrementam esse processo com os elementos que vão 

substanciar a natureza, o caráter, do que hoje é conhecido e se desenvolve como 

Agronegócio. É a partir desse período que se percebe mais claramente as suas conexões 

(políticas, educacionais, tecnológicas, financeiras e comerciais) se configurarem 

conformadas nas exigências do que requer o processo da valorização, transbordando as 

fronteiras do que é regional/estadual. 

                                                 
14 O território mato-grossense, quando da descoberta de ouro nas margens do rio Coxipó em 

1719, pertencia ou integrava a Província de São Paulo; assim permaneceu até 09 de maio de1748, data em 

que, segundo Póvoas (1995, p.99-101), o Rei Dom João V decidiu criar por Carta Régia a Capitania de 

Mato Grosso; cujo primeiro Capitão General foi “[...]o Capitão do 2º Batalhão do Regimento da Infantaria 

e Guarnição de Lisboa, Dom Rolim de Moura Tavares, primo do Rei”. A criação da Capitania, bem como 

a nomeação de um “fidalgo” para seu primeiro governante seguiram os conselhos dos prepostos da Coroa 

na Colônia, que assim orientavam preocupados com as presenças dos espanhóis nos arredores destes 

territórios.    
15 Dentre esses trabalhos podemos destacar os de: Ferreira (1986); Barrozo (2008 e 2010); Souza 

(2013); Ribeiro (1998); Galetti (2012), Picoli (2010). É importante destacar a quantidade significativa de 

estudos que os Programas de Pós-Graduação da UFMT vêm desenvolvendo ao nível de Mestrado e 

Doutorado, notadamente, em História, Educação e Economia. 
16 É o caso de Barrozo (2010). 



33 

 

É nesse contexto do entranhar e desenvolver-se do capital nos sertões mato-

grossense que se deve entender a denominação de “vazios demográficos” e, assim, como 

a designação a tudo o que, ainda, não é território dominado pelo capital. Embora não seja 

incorreta, essa designação precisa ser entendida desde a sua gênese, cujo caráter político-

ideológico amalgama ou busca se materializar hegemonicamente, como afirmação da 

supremacia do colonizador e seu modo de ser em negação quase absoluta do nativo, do 

colonizado, que já vivia nestes “vazios” – este que, então, é condenado a só encontrar o 

“seu ser” subsumido no modo de vida do colonizador. Se a invasão do colonizador sobre 

o mundo do colonizado se desenvolve “totalitariamente”, isto é, por todos os aspectos da 

vida social, é necessário, entretanto, estabelecer as “múltiplas determinações” desse 

processo a partir da materialidade econômica hegemônica, ou seja, do capitalismo, em 

seu movimento ou sua fase inicial. Nesse então, na forma do Mercantilismo, o capitalismo 

se espraia pelo mundo, porque: “A necessidade de mercados cada vez mais extensos para 

seus produtos impele a burguesia para todo o globo terrestre. Ela deve estabelecer-se em 

toda parte, instalar-se em toda parte, criar vínculos em toda parte”. (Engels e Marx, 2011, 

p. 44). 

 Nas terras sul-americanas, esse movimento chega, instala-se e se desenvolve 

soberano, autossuficiente, desconsiderando as presenças dos povos locais, os Povos 

Originários, ao que Semeraro (2009, p. 17, 18) comenta: 

 

À época da conquista do continente sul-americano, na realidade os 

ibéricos encontraram um grande número de diferentes povos com 

culturas, línguas, ritos, história e identidade própria. Duzentos anos 

depois, essa imensa riqueza humana e cultural havia sido quase 

cancelada e seus habitantes reduzidos a uma única denominação: índios 

[...] O mesmo fenômeno irá acontecer com os povos despedaçados e 

arrancados da África, enquanto a Europa afirma a sua identidade no 

confronto com esse mundo definido “primitivo” e constrói o discurso 

que a representa como a “civilização” mais elevada, a ponta do processo 

evolutivo e linear distante do “estado de natureza” selvagem, inferior e 

pré-histórico de outros povos.  

 

Em Losurdo (2006) verifica-se bem documentado o movimento de afirmação da 

supremacia “europeia” sobre as gentes do Novo Mundo, isto é, o processo desenvolvido 

pela classe proprietária que, dominante, atribui para si o significado do que é “europeu”, 

por conseguinte, para se afigurar face aos “nativos”, aos colonizandos, como a encarnação 

do que é “civilizado”, como a “civilização” – de modo a, assim, reconhecer-se e se afirmar 

na negação anulativa do “outro”: 
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[...] também em Tocqueville a supremacia que compete aos europeus 

não é apenas política, mas manifesta também imediatas consequências 

no plano econômico-social. Em todo caso, é intransponível o abismo 

que separa dominadores e dominados: “A raça europeia recebeu do céu 

ou adquiriu com seus esforços uma superioridade tão incontestável 

sobre todas as outras raças que formam a grande família humana, que o 

homem colocado por nós, em virtude dos seus vícios e da sua 

ignorância, no último degrau da escala social ainda é o primeiro diante 

dos selvagens”[...]. (Losurdo, 2006, p. 242)  

 

 Depreende-se de suas análises e interpretações que, para o colonizador, o modo 

de ser, o modo de vida, desse “outro”, os Povos Originários, torna ilegítimos os seus 

territórios, do que decorre a concepção e o tratamento que será dado a todos esses 

territórios como ‘terra vazia’, “inculta”. Afirma Losurdo (2006, p. 30): 

 

[...] ainda mais dramático se revela Franklin que na sua Autobiografia 

observa: “Se faz parte dos desígnios da Providência extirpar esses 

selvagens para abrir espaço aos cultivadores da terra, parece-me 

oportuno que o rum seja o instrumento apropriado. Ele já aniquilou 

todas as tribos que antes habitavam a costa”[...] A dizimação ou 

aniquilamento de um povo que adora “o Demônio” [...] faz parte de uma 

espécie de plano eugenético de inspiração divina. A desumanização dos 

peles-vermelhas é aceita também por aqueles que na Inglaterra se 

pronunciaram a favor da conciliação dos rebeldes. A tentativa da Coroa 

de bloquear a marcha expansionista dos colombos aparece aos olhos de 

Burke absurda e sacrílega, pelo fato de estar “voltada a proibir como 

crime e reprimir como mal o mandamento e a bênção da Providência: 

‘Crescei e multiplicai-vos’”. Trata-se, em última análise, de um infeliz 

“esforço voltado a conservar como toca de bestas ferozes (wild beats) 

aquela terra que Deus tem declaradamente concedido aos filhos do 

homem” [...] 

 

É a partir dos Tratados17 de Locke, o festejado filósofo inglês, que Losurdo (p. 

36) esclarece mais a visão de mundo da fração da classe dominante inglesa que se instala 

e se desenvolve na parte norte do Novo Mundo: 

 

Repetidamente o Segundo Tratado faz referência ao “índio selvagem” 

(wild Indian), que ronda “ameaçador e letal nas florestas da América” 

                                                 
17 Trata-se dos dois Tratados sobre o Governo Civil: obra de caráter político-filosófico, em que 

John Locke busca desqualificar o “direito divino dos reis”, ao tempo em que defende o caráter humano da 

vida política; afirmando, dessa forma, a prevalência da classe proprietária capitalista (em seus momentos 

iniciais) face aos subalternos em geral (escravos, Povos Originários e trabalhadores livres) no sentido da 

preservação, desenvolvimento, expansão dos próprios negócios; fundamenta essa defesa no “direito 

natural” e na ideia do “contrato social”, assim faz a indicação de princípios e procedimentos políticos, 

governamentais, legais, educacionais, etc., para essa classe conservar e desenvolver a sua dominação e o 

seu governo sobre as massas despossuídas em geral. 
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ou nas “florestas virgens e incultos campos da América” [...]. Ao 

ignorar o trabalho, o que só confere o direito de propriedade, e ocupar 

uma terra “não fecundada pelo trabalho [...], isto é, “amplos espaços 

que ficam inutilizados [...], ele habita em “territórios que não pertencem 

a ninguém”, “in vacuis locis” [...]. Além do trabalho e da propriedade 

privada, os índios ignoram também o dinheiro: de modo que eles 

resultam não apenas alheios à civilização, mas também não “associados 

ao resto da humanidade” [...]. Pelo seu próprio comportamento, tornam-

se objeto de uma condenação que não deriva só dos homens: sem 

dúvida, “Deus prescreve o trabalho” e a propriedade privada, não pode 

certamente querer que o mundo por ele criado permaneça “para sempre 

informe e inculto [...].   

 

Conforme se indicou inicialmente, o processo de reocupação dos territórios 

mato-grossenses se desenvolveu articulado, organicamente, ao movimento mundial do 

capital, ao capitalismo, de modo que, seja em seu momento inaugural, estabelecido 

oficialmente como o ano de 1719, a data da fundação de Cuiabá, seja no período 

“recente”, que estamos a analisar, as ideias fundamentais que orientaram e “justificaram” 

tal reocupação estão inseridas nesse “todo orgânico”. Com efeito, tanto o colonizador de 

outrora, quanto o de agora, em nome da “civilização”, do progresso, do desenvolvimento 

econômico, etc., avocarão para si, não “só” o legítimo direito de ocupar as “terras vazias”, 

mas, também, de empreender a ação, o procedimento, que for necessário para promover 

tal “desígnio”.  

Lylia Galetti (2012, p. 121-122) nos oferece uma compreensão importante sobre 

a ideia de “vazios” – expressão com a qual os “civilizados” viajantes, “quase sempre 

europeus” (notadamente, nos séculos XVIII, XIX e início do século XX), caracterizavam 

os sertões mato-grossenses: 

 

[...] no que respeita à relação entre a presença indígena e o território 

destaca-se um conjunto de representações que se pode considerar 

presente, em maior ou menor medida, em todos os relatos analisados. 

Ressalte-se inicialmente que a quantidade de índios em relação ao 

conjunto da população, sua dispersão geográfica, seus hábitos e 

costumes selvagens, o modo como se relacionam com a natureza faz 

com que amiúde sejam percebidos quase como um dado a mais da 

paisagem natural e não apenas como um grupo populacional que se 

distingue entre os demais habitantes do lugar. 

Na caracterização de áreas geográficas distintas, por exemplo, a 

presença de uma determinada sociedade indígena é um dado essencial, 

catalogada, sobretudo quando se trata de áreas ainda indevassadas, à 

semelhança de um “recurso natural”. [...] Desse modo, em algumas 

narrativas a descrição de uma área comporta, além do tipo de solo, 

espécies animais e vegetais, determinação do clima, relevo, hidrografia, 

o grupo indígena que a habita, com informações variadas sobre seus 

costumes e sugestões de como “aproveitá-los”. 
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[...] é quase regra geral que o índio apareça como um renitente obstáculo 

aos avanços do progresso e da civilização. Inexorável, este avanço 

requer, entretanto, que os representantes da civilização tracem 

estratégias para a remoção deste obstáculo, seja através da catequese, 

aldeamentos agrícolas, ou mesmo pelo uso da força.  
  

Por essas ideias, mesmo na última metade do século passado, quando a 

colonização “recente” é desenvolvida, quase todo o estado de Mato Grosso18 poderia ser 

caracterizado como um grande “vazio demográfico”. O que se evidencia, entretanto, é 

que não se trata (nem outrora, nem agora) da ideia de vazio de gente em geral, mas, de 

um determinado tipo de gente, precisamente da gente que se vê como representante não 

“apenas” da “civilização”, mas, do seu “estágio mais avançado”; essa gente, face ao 

“índio”, ao “selvagem”, conforme Galetti (2012, p. 124, 125):  

 

[...] dificilmente pode escapar do sentimento de superioridade, 

misturado, às vezes, a certa indulgência ou indisfarçável repugnância. 

Enxerga-os como ancestrais primitivos vivendo num passado remoto, 

localizados a anos-luz de distância de tudo que encerra a sua própria 

percepção do presente.  

 

Daí se poder dizer que, quando do desenvolvimento da colonização “recente”, a 

ideia de “vazio demográfico” pode ser atribuída à inexistência, nos sertões mato-

grossenses, das relações capitalistas de produção, pelo menos, ao nível das relações que 

já se desenvolviam nos grandes centros urbanos do país.  

Excetuar-se-iam dessa caracterização apenas os entornos dos centros urbanos 

mais desenvolvidos, isto é, aqueles que já contavam com uma densidade demográfica 

maior19. O restante do território estadual, notadamente a Grande Região Norte 

(englobando a Região Noroeste) e a Grande Região do Araguaia (à qual se pode adicionar 

a área que vai das cabeceiras do Rio das Mortes, onde hoje se localizam Campo Verde e 

Primavera do Leste, até os limites da fronteira com o Pará), tudo, segundo essa visão, 

caracterizar-se-ia como um grande vazio que precisaria ser ocupado e, assim, incorporado 

ao processo desenvolvimentista nacional. 

                                                 
18 É importante observar que, por força da Lei Complementar Nº 31, de 01 de janeiro de 1979, o 

grande território mato-grossense foi dividido, criando-se, assim, o Estado de Mato Grosso do Sul, cuja área 

desmembrada é de 357.471,5 km2. Portanto, no presente trabalho ao se referir ao Estado de Mato Grosso 

tratar-se-á sempre desse território já dividido.  
19 Como denominar ou caracterizar essas regiões mais densamente povoadas de “vazios”, sem 

denunciar a natureza dessa caracterização? Daí se excetuarem essas “manchas” de maior densidade 

demográfica do grande “deserto vazio” indicado para o restante do território estadual, atribuindo, assim, o 

termo ou o conceito de “vazio” à presença de pessoas em geral e não ao que foi indicado anteriormente.  
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Daí que a ocupação dos territórios mato-grossenses pelo capital, notadamente as 

duas grandes regiões do Nortão e do Araguaia, é divulgada para sociedade brasileira em 

geral como a efetiva ocupação de espaços vazios de gente e, assim, sem a presença de 

qualquer atividade econômica, produtiva. Ou seja, esse processo capitalista se desenvolve 

anulando todas as presenças humanas nesses territórios para considerar tão somente a 

própria presença, na forma dos grandes empreendimentos agropecuários e dos projetos 

de colonização (e das populações de trabalhadores que serão arrastadas para os “vazios” 

em função desses empreendimentos); é como se todos e tudo (pessoas, atividades 

produtivas, etc.) que existia antes da nova ocupação desses territórios, nada devesse 

significar.  

Entretanto, observando-se os dados do Censo de 1970 do IBGE, relativamente à 

população do estado, verificar-se-á que Mato Grosso já contava com presenças humanas 

em todo o seu território, além das presenças dos Povos Originários – ainda que de modo 

rarefeito. Este é um dado importante, porque confronta a ideia de “vazio” e faz emergir o 

caráter ideológico de tal caracterização. Em 1970, segundo dados do IBGE, Mato Grosso 

contava com 35 municípios e 62 Distritos, distribuídos em todo o seu território. Esses 

Distritos, depois da década de 1970, notadamente nas décadas de 1980 e 1990, serão 

desmembrados, dando origem às dezenas de novos municípios. A ocupação do antigo 

território, conforme o Censo de 1970, do IBGE, era de 1,30 habitante/km2 em todo o 

estado, sendo a Microrregião Norte Mato-grossense (Aripuanã, Barra do Garças, Chapada 

dos Guimarães, Diamantino, Luciara, Nobres, Porto dos Gaúchos) a que registrou a 

menor densidade demográfica no estado: 0,10 habitante/km2. É importante insistir com 

a crítica a essa concepção de “vazios demográficos” no que se refere às presenças dos 

Povos Originários, sertanejos, posseiros, ribeirinhos, etc., porque além de desconsiderá-

los como gente (porque, conforme a lógica capitalista não seriam economicamente 

ativos), só se considera ocupados os “vazios” a partir de determinada quantidade de 

determinado tipo de pessoas. Mas, tal “quantidade” e “tipo” de pessoas não se referem às 

pessoas físicas em si, mas, às pessoas regidas ou vivendo sob relações sociais de produção 

capitalistas.  

No entanto, com a nova ocupação desses territórios, verificar-se-á que as 

populações se concentrarão nos centros urbanos já existentes ou nos que vão se formando, 

de maneira que grandes extensões de terra continuarão vazias de gente. E dá-se um fato 

curioso: muitas dessas regiões onde antes viviam trabalhadores na condição de posseiros, 

ribeirinhos, etc., foram “desocupadas” para dar lugar para as grandes lavouras 
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mecanizadas de grãos e plumas e as grandes fazendas de criação de gado, etc. Ou seja, a 

nova ocupação dá-se pela desocupação daquilo ou dos que não a caracteriza por sua 

natureza econômica.    

Tem-se, assim, que a concepção de “vazios demográficos” é universalizada para 

atender aos interesses e às necessidades fundamentais do capital em Mato Grosso: trata-

se da sua apropriação, de direito e de fato, das terras mato-grossenses. Considerando-se 

tudo como um grande vazio, desconsidera-se a posse de fato como propriedade, seja dos 

Povos Originários, seja dos Sertanejos ou Posseiros. Assim, a ocupação “espontânea”20 

dessas regiões por populações não indígenas, que ocorre, no mínimo, desde o início do 

século XX, foi tratada como uma ilegalidade e, desse modo, desmerecedora de qualquer 

direito, especialmente do direito de propriedade sobre a terra em que viviam e produziam 

a própria sobrevivência.  

Decorre que tais presenças (dos Povos Originários e das famílias sertanejas, 

posseiras), depois de desconsideradas como presença humana (que indicasse uma 

perspectiva progressista-civilizadora), são tomadas e tratadas como empecilhos que 

precisavam ser removidos para dar lugar ao novo tempo e à nova vida 

conduzida/significada pelo capital. Essa desconsideração, que se materializava 

ideologicamente na propaganda-política governamental, ao caracterizar as paisagens 

mato-grossenses como “terras sem homens”, induzia a sociedade a exigir do próprio 

governo que para tais “vazios” fossem levados os milhares de “homens sem terras” de 

outras regiões brasileiras. A propagação dessa visão de mundo para todo o território 

brasileiro educava e convencia a sociedade em geral sobre essa “realidade” econômico-

social “primitiva”, no sentido de não aceita-la, tendo em vista que, a sua ocupação, 

afigurava-se como forma de desenvolver o País e, assim, superar os seus problemas 

sociais. 

Em face desse processo educativo de massa, pode-se inferir que a presença 

daquelas antigas famílias posseiras emergirá aos olhos da sociedade brasileira, 

notadamente no contexto da ocupação desses “vazios” pelo capital (caracterizado pela 

imagem avassaladora dos empreendimentos privados ocupando milhões de hectares 

desses territórios e movimentando montanhas de recursos financeiros), como um fato, um 

                                                 
20 Aliás, é preciso atentar para o significado dessa expressão para que, usada inadvertidamente 

pode dar a impressão de que as famílias migraram para esses sertões por livre e espontânea vontade; quando, 

na verdade, elas foram tangidas das suas terras e regiões de origem por problemas, fundamentalmente, 

econômicos.  
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processo, que teria se iniciado e desenvolvido após essa presença do capital, portanto, a 

partir das décadas de 1960/80. Assim, a presença do capital se impõe com tal força, 

totalitariamente, subalternizando tudo, que a vida anterior nesses territórios não é 

“percebida” ou considerada como vida importante ou necessária e, assim, é afrontada e 

destituída legalmente do seu direito de ali permanecer e existir conforme seus modos de 

vida; ou seja, pode ali permanecer e existir, mas, conformada na lógica do capital e, assim, 

sem a propriedade da terra. 

Evidencia-se, então, que aquele discurso oficial, assimilado pelas massas por seu 

aspecto “civilizador”, “progressista”, “integrador”, etc., tinha como objetivo fundamental 

criar a atmosfera necessária para a inauguração de uma nova realidade econômica, cuja 

natureza pressupunha a integração, a civilização, o progresso, o desenvolvimento 

econômico-social, enfim, mas, não no sentido da elevação das condições materiais e 

espirituais de vida das massas trabalhadoras e, sim no sentido da valorização do capital. 

Seu objetivo não era o “social”, mas, o estritamente “econômico”, conformado na 

necessidade fundamental do capital. Verifica-se, então, também por esse aspecto, que o 

caráter fundamental do conceito de “vazio” (portanto, a necessidade da ocupação de tais 

“vazios”) vincula-se às necessidades vitais do capital de se expandir constantemente. 

Por conseguinte, essa finalidade capitalista se materializará através de três 

políticas que se complementavam: a) pela negação e desqualificação de toda e qualquer 

presença humana anterior, com suas  atividades econômico-sociais, de forma a 

caracterizá-las e trata-las como antagônicas à civilização, ao progresso e ao 

desenvolvimento econômico, ou seja, como elemento nulo economicamente, que assim 

confirmavam aquela caracterização de “vazios demográficos”; b) pelo “revestimento” do 

novo processo de ocupação com a imagem poderosa e intrépida do empresário e dos seus 

grandes empreendimentos econômicos, que promoveriam, por “sua” conta e risco, dali 

por diante, a civilização, o progresso e a transformação de todas as paisagens dessas 

regiões no sentido do bem-estar de todos; c) pelo impedimento de os trabalhadores 

acessarem a terra enquanto meio de produção, isto é, de ascenderem à condição de 

proprietários, de forma a garantir a mão-de-obra, o trabalho livre, assalariado, 

imprescindível à efetivação de relações sociais de produção especificamente capitalistas, 

requeridas pelos empreendimentos que estavam sendo implantados. 
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1.1.1 Os “vazios demográficos” do Nortão21 e do Araguaia 

Conforme já se afirmou, o território de Mato Grosso até a década de 1970 

(excluída a região mais ao sul, que constituiria o território do Estado de Mato Grosso do 

Sul), por sua ocupação rarefeita, afigurava-se com as características do que a concepção 

oficial denominava de “vazios demográficos”. Naquele então, o Estado contava com uma 

população total de 579.36022 habitantes (Tabulações Especiais NEPO/Unicamp, 1999). 

Sendo os municípios mais importantes em termos econômicos e populacionais: Cuiabá, 

a capital do estado, com uma população de 103.427 habitantes; Várzea Grande, que 

constitui a área metropolitana da grande Cuiabá, com uma população de 18.305 

habitantes; Rondonópolis, situado na região sul do estado a 250 km da Capital, com uma 

população de 63.098 habitantes; Cáceres, situado na região sudoeste, com uma população 

de 86.552 habitantes; e, Barra do Garças, situado no leste do estado, na região do 

Araguaia, com uma população de 28.403 habitantes23.  

Mas, conforme as informações do IBGE, os 35 (trinta e cinco) municípios mato-

grossenses estavam constituídos por 62 (sessenta e dois) Distritos, muitos dos quais 

distantes centenas de quilômetros da sede do respectivo município. Insiste-se com essa 

observação para indicar bem a presença das famílias de trabalhadores rurais, a maioria 

delas na condição de “posseiros”, habitando estes vastos territórios e, mais que isto, 

produzindo ali suas condições de vida. Nesse sentido, merece destaque os Municípios de: 

Aripuanã, localizado no extremo Noroeste de Mato Grosso, criado, conforme Joanoni 

Neto (in BARROZO, 2008, p. 51), “[...] em 1943, quando da fundação do território do 

Guaporé [...], tinha uma área de 105.197,11 km2 em 1980, com uma população residente 

de 13.985 habitantes”; e Porto dos Gaúchos que, conforme Sant’Ana (in BARROZO, 

2010), as terras que o constituíram, e depois o município de Juara, além de habitadas por 

Povos Originários, eram exploradas por antigos seringueiros desde a primeira metade do 

século XX. 

                                                 
21 Conforme Sant’Ana (in BARROZO, 2010, p. 134), Nortão é “Termo produzido e utilizado 

por vários segmentos sociais para demarcar as “especificidades” do norte do Estado de Mato Grosso em 

comparação ao restante do estado. O termo é comumente utilizado na construção de um discurso defensivo 

dos que se consideram seus legítimos representantes e que coloca as áreas geográficas com uma história de 

luta constante contra as adversidades naturais representadas pela “selva” e contra o descaso governamental. 

O Nortão é acima de tudo uma conclamação, que “encampa” ações e propostas voltadas para o interesse de 

políticos e empresários dessas áreas”. 
22 Fonte: IBGE Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2010. Segundo Tabulações Especiais 

NEPO/Unicamp. 
23 É importante observar que a configuração territorial desses municípios, em 1979, era 

totalmente diferente da que temos hoje, na medida em que os territórios de vários desses municípios foram 

desmembrados para a formação dos atuais 141 municípios mato-grossenses. 
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É importante anotar, que, de um modo geral, os Censos não demonstram a 

realidade populacional dos Povos Originários, de forma que apenas os indivíduos 

aldeados eram razoavelmente contados; assim, especificamente, na “Série Regional”, 

Volume I, Tomo XVII, referente ao Estado de Mato Grosso, do “Censo Demográfico de 

1960, em sua introdução (p. VIII), consta que: “Não se obteve o levantamento total da 

população aborígene. Informações parciais foram obtidas pelo Recenseamento de aldeias 

em contato com civilizados”. É evidente que o recenseamento desses povos, naquele 

então, revestia-se de grandes dificuldades, entretanto, não se percebe interesse ou 

preocupação do Estado/Governos em saber o tamanho dessa população, nem suas 

condições de vida; tem-se que isto reafirma as análises e interpretações aqui realizadas, 

de que tais populações, face às concepções desenvolvimentistas capitalistas, afiguravam-

se tão somente como empecilhos ao “desenvolvimento” e ao “progresso” do País. 

No que se refere ao Censo de 1970, ou, o “VIII Recenseamento Geral – 1970”, 

conforme o que consta na “Sinopse Preliminar do Censo Demográfico” não se vê 

qualquer referência aos Povos Originários; nesse “resumo” do Censo de 1970, referente, 

portanto, ao Estado de Mato Grosso antes da divisão, não aparece qualquer dado sobre as 

populações “indígenas”, estão ali ignoradas, ausentes – de forma que se infere ser isto um 

indicador da concepção do governo de então em relação aos Povos Originários, isto é, de 

não indicar ou deixar realçar suas presenças nestes territórios. Assim que, nessa Sinopse 

(p.14), o Estado está caracterizado da seguinte forma: “Mato Grosso abriga um 

contingente populacional muito inferior às proporções da sua área, configurando-se como 

espaço demograficamente vazio”. 

Procurar-se-á, então, a partir das duas grandes regiões mato-grossenses do 

Araguaia e do Nortão, caracterizar a realidade estadual: seja em relação ao tratamento 

dado pelos governos antes da sua re-ocupação pelo capital, quando referida como “vazio”; 

seja no momento posterior, quando nessas duas regiões os mais importantes projetos de 

ocupação foram implantados e desenvolvidos, na forma da colonização pública e privada, 

bem como dos grandes empreendimentos privados “incentivados” pelo governo.  

 

1.1.2 O Nortão 

Antes da década de 1970, o “Nortão” não existia24. Nesse então, grande parte de 

toda essa área constituía os municípios de Chapada dos Guimarães, que está a 60km de 

                                                 
24 Especialmente no sentido político-ideológico de grandiosidade e superioridade, econômica, 

cultural, etc., a que seus “pioneiros” sulistas quiseram imprimir ao termo. 
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Cuiabá no sentido norte; e Diamantino, distante 200 km de Cuiabá no sentido noroeste. 

A extensão territorial desses dois municípios, per si, indica a baixa densidade 

demográfica de toda essa região em relação às populações não indígenas; do que se pode 

inferir o grau de dificuldade enfrentado pelos que habitavam a região. De fato, além dos 

Povos Originários, a presença de populações não indígenas, formava diversas corrutelas25 

ou pequenos arraiais, muitos dos quais sem sequer o status de Distrito. A quase totalidade 

dessas pequenas povoações desenvolveu-se pelo que se denomina de “ocupações 

espontâneas”; é necessário entretanto, entender esse espontâneo em relação a ausência de 

Estado/Governos, e mesmo da empresa privada na sua organização ou planejamento.  

Na realidade, esses aglomerados se formaram em razão das necessidades mais 

elementares de suas populações, que as fizeram migrar atraídas por oportunidade de 

trabalho oferecida por algum empreendimento privado (extração e cultivo da poaia, 

borracha, madeira, etc.) e, ainda, pelo garimpo. Além disso, deve-se destacar, que a 

divulgação da região como “vazio” de gente, contribuiu para que aquelas famílias, em 

suas buscas por terra livre para produzirem suas condições de vida, ali se estabelecessem.  

Não havia, nessa época, nenhuma estrada pavimentada interligando essa região 

ao restante do Estado; aliás, nem mesmo a capital Cuiabá estava ligada por via 

pavimentada às outras regiões do país. Na verdade, as ligações terrestres existentes não 

passavam de caminhos ou estradas de terra, cuja trafegabilidade era praticamente 

impossível no período das chuvas ou inverno amazônico; por conta dessa situação, o 

acesso à região era feito pelos vários rios que servem a região. No mapa abaixo podemos 

visualizar os principais rios (com seus respectivos nomes destacados em letra azul) que 

nascem e/ou banham o Estado de Mato Grosso e, especificamente os que servem à região 

do Nortão; portanto, que possibilitaram àquela gente pioneira acessar esses territórios:   

 

                                                 
25 Esse termo, geralmente, refere-se a pequenas povoações; entretanto, muitas vezes, 

especialmente no Araguaia, era utilizado em sentido depreciativo, para designar que determinada localidade 

não indicava qualquer perspectiva de progresso, de crescimento populacional e desenvolvimento 

econômico-cultural. 
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Fonte: www.brasil-turismo.com/mapas/mt-interativo.htm. Acessado em 06/08/2015 

 

Assim, o Nortão, como região economicamente ativa, conforme a concepção 

capitalista, começa a existir concretamente a partir de 1978, tendo em vista o que 

CASTRO et. al. (2002, p. 60) afirmam: 

 

A ocupação do Estado de Mato Grosso, através da colonização dirigida, 

ocorreu a partir de 1978, por pressões de conflito social no Sul e 

disponibilidade de terras da União na região, às margens da rodovia 

federal BR – 163, onde foram implantados seis Projetos de 

Assentamento Conjunto.  

 

De fato, os centros urbanos de Juara, Nova Mutum, Sorriso, Lucas do Rio Verde, 

Sinop, Alta Floreta, Peixoto de Azevedo, etc., conhecidos hoje até internacionalmente, 

pela produção de commodities, são frutos da ocupação acelerada, intensiva, como projeto 

de Estado, que se desenvolveu a partir da década de 1970. Entretanto, no período anterior 

a este, que queremos caracterizar em contraposição ao discurso oficial de “vazios 

demográficos”, tem-se implantada nessa região a Gleba Arinos, de iniciativa da 

CONOMALI – Colonizadora Noroeste Mato-Grossense Ltda., que, conforme Sant’Ana 

(2010, p. 138) “[...] foi a primeira colonizadora privada com registro em Mato Grosso”. 
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A colonizadora Conomali já trazia colonos do sul do Brasil e peões, 

principalmente do Nordeste, para trabalhar nas terras do Arinos. 

Segundo alguns relatos de colonos, que vivenciaram os primeiros 

trabalhos da Conomali [...] o início em Porto dos Gaúchos é marcado 

pelo que eles descrevem como a precariedade da vida em um lugar 

selvagem, lembrada pela falta de uma comida considerada decente, da 

presença dos índios que poderiam “atacar” a qualquer momento na 

margem do rio, e a “peonada” que estava sempre “arrumando briga”. 

Nota-se que, neste início, deu-se o encontro de indivíduos com modos 

de vida bastante distintos, e, com eles, a segregação dos espaços na 

cidade. Segundo a ótica dos “colonizadores” e colonos, eles  

selecionavam seus próprios espaços, estabelecidos distantes dos peões 

e dos indígenas. 

 

Ora, a Gleba Arinos, da qual se originou o município de Porto dos Gaúchos, teve 

seu início na década de 1940, sendo que a atividade econômica fundamental inicial foi o 

cultivo do café, que “[...] implantada sem um estudo prévio da área, fracassou” (Santana, 

2010, p. 139). Diante desse fracasso, a Conomali, por volta de 1960, passou a cultivar a 

seringueira para a produção da borracha. Conforme os estudos realizados sobre esse 

processo de ocupação, pode-se afirmar que todo o contingente mobilizado para essa 

região desde ali, dispersou-se ao longo das décadas seguintes como mão de obra 

consumida nos vários outros projetos desenvolvidos na região.  

Pode-se afirmar então, que o caráter principal do discurso de “vazios 

demográficos”, refere-se à posse legal da terra por parte das populações trabalhadoras 

(colonos frustrados, garimpeiros, peões, etc.) que viviam naquelas terras, cultivando-a 

para o próprio sustento. Face a essa presença ativa e a continuidade da sua 

desconsideração por esse discurso, evidencia-se que a universalização da ideia de “vazios 

demográficos” se desenvolveu, político-ideologicamente para atender dois objetivos: 

anular e negar/destruir aquele tipo de ocupação e sua respectiva economia; e, por 

conseguinte, para afirmar e promover outro tipo de ocupação desses territórios, 

consentâneo à lógica capitalista. Isto se manifesta, notadamente, a partir da década de 

1970, quando da implantação e desenvolvimento dos projetos de colonização pública e 

privada nesses territórios. Então, apesar das grandes extensões de terras disponíveis e da 

própria condição de posseiros dessas populações, esses projetos não as consideraram 

imediatamente – senão, como empecilhos para a efetivação da forma de ocupação e 

apropriação estabelecida pelo Estado, o que revelava a natureza econômica de tais 

projetos.  
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1.1.3 O Araguaia   

A região do Araguaia, bem mais que o Nortão, já contava, antes dos anos de 

1970, com mais povoações não indígenas ao longo da margem esquerda do rio. A maior 

parte dessas povoações integrava o extenso município de Barra do Garças26, Esterci 

(1987, p. 13) cita os seguintes povoados:  “São Félix (1934)27, Santo Antônio do Rio das 

Mortes (1950), Vila de São Sebastião ou Chapadinha (1956), Canabrava (1957), 

Pontinópolis (1960), Serra Nova, Azulona, Ribeirão Bonito e Cascalheira28 (nos anos 

seguintes) ”; acrescente-se ainda, os povoados de: Brasilândia e Xavantina29. Mais abaixo 

(no sentido do Rio, que corre para o Norte), no extremo-nordeste do Estado, na divisa 

com o Pará e com Goiás (depois Tocantins), estava o Município de Luciara, antigo Mato 

Verde (1934), elevado a Distrito em 1961 e a Município em 1963; integravam o 

Município, ainda segundo a autora (idem, p. 13), os seguintes povoados: “Santa Terezinha 

(1931), Lago Grande (1922), Crisóstomo (1932), Cadete e Porto Alegre (1949) ”. 

                                                 
26 Como Município, Barra do Garças foi fundada na primeira metade do século XX, em 1948; 

mas, tem-se notícias da presença de bandeirantes nessa região desde o século XVII, segundo Póvoas (s/d, 

p. 1), por volta de 1670, quando Manoel Correa “teria plantado um acampamento à margem esquerda do 

rio das Mortes, afluente do Rio Araguaia”. Entretanto, foi nas primeiras décadas do século passado que, 

com o afluxo de pessoas, notadamente de nordestinos, principalmente para as minas de diamantes, fez 

desenvolver o povoado, elevado ao status de Distrito em 1935. Na realidade o município é constituído e se 

desenvolve no contexto de uma região marcada pelas atividades extrativistas, fundamentalmente, pelos 

garimpos de diamantes, que são descobertos e explorados desde o final do século XIX, com seu ápice no 

início do século XX; quando o governo estadual tenta conceder para uma multinacional inglesa o direito de 

exploração mineral de uma área no rio Garças (mendes, 2009), o que faz explodir um grande conflito com 

desdobramentos e repercussão em todo o Estado. Ainda sobre as atividades garimpeiras da região, é 

interessante, a obra do escritor José Mauro de Vasconcelos, em que trata, de forma romanceada, do 

ambiente, dos tipos garimpeiros, da cultura ribeirinha, das relações sociais, enfim, características daquela 

realidade sertaneja; dentre essas obras, destacam-se: Arraia de Fogo (19xx), Arara Vermelha (19xx), 

Banana Brava (19xx), Rosinha, minha canoa (??).  
27 Trata-se de São Félix do Araguaia, elevado a Distrito em 1948 e a Município em 1976, que 

ficou nacional e internacionalmente conhecido por sediar a Prelazia que leva seu nome, criada em 1970. 

De fato, o trabalho pastoral do Bispo D. Pedro Casaldáliga em favor das lutas e organizações dos 

trabalhadores rurais, peões, povos indígenas, posseiros, etc., pela terra e condições de vida digna, chamou 

a atenção do mundo para a violência e perversidades praticadas por empresários, latifundiários, polícias, 

etc. contra aquela gente. A Prelazia (Bispo, Padres, Agentes Pastorais, etc.) notabilizou-se por esses 

enfretamentos e, de tal modo, que naquele início e contexto dominado pela Ditadura Militar, emergiu e se 

afirmou sob a liderança de Casaldáliga, como a única força institucional que se colocava ao lado e em 

defesa daquela gente contra toda a força do capital e do Estado.  
28 Ribeirão-Cascalheira é a unificação dos dois povoados que se desenvolveram na segunda 

metade da década de 1960, com a abertura da BR 158, localizados nas duas margens do córrego Suiazinho 

(Ferreira, 1995, p. 178). Foi em Ribeirão-Cascalheira que, 19xx, o Padre Jesuíta João Bosco Penido Burnier 

foi assassinado por um policial militar ao lado do Bispo Pedro Casaldáliga – ambos haviam ido à 

“[...]delegacia-prisão de Ribeirão Bonito para reclamar oficialmente contra as torturas a que estavam sendo 

submetidas duas mulheres, lavradoras, mães de família e injustamente presas”. (Casaldáliga, 2005, p. 12). 
29 Na realidade tratava-se inicialmente de duas povoações, divididas pelo Rio das Mortes, as 

quais têm suas origens ligadas à Expedição Roncador Xingu, iniciada em 1943, liderada pelos Irmãos Vilas 

Boas. Xavantina, à margem direita do rio, foi criada pela Expedição em 1944, elevada a Distrito de Barra 

do Garças com o nome de Ministro João Alberto, em 1963; Nova Brasília, à margem esquerda do rio, 

nasceu com a abertura da BR 158, também elevada a Distrito em 1963. Os dois Distritos foram unificadas 

em 1980, formando o Município de Nova Xavantina.  
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Como se percebe, todas essas povoações podem ser caracterizadas como 

ocupações “espontâneas”, cujos migrantes eram, basicamente das Regiões Norte (Pará), 

Centro-Oeste (Goiás) e Nordeste (principalmente do Maranhão, Ceará, Bahia). Se mais 

ao sul, isto é, na região de Barra do Garças ou no “alto Araguaia”, grande parte dessas 

povoações se desenvolveram, inicialmente, em função do garimpo (porque com o fim ou 

o esgotamento das minas, suas populações se voltaram para as atividades agropecuárias), 

na parte do “baixo Araguaia”, as ocupações se desenvolveram motivadas, 

fundamentalmente, pela busca da terra para viver, residir, e produzir o próprio sustento. 

Assim, ali se estabeleceram, mediante a prática de atividades agropecuárias primárias e 

rudimentares, bem como pela exploração da pesca para o consumo imediato e para o 

comércio. 

Com efeito, o que se percebe como atividades produtivas fundamentais, 

notadamente, na parte mais extrema do Araguaia mato-grossense são as seguintes: 

a) a pecuária – que se desenvolvia na forma mais tradicional possível, com o 

gado criado em pastos naturais, sem qualquer tecnologia de fertilização 

artificial ou engorda em cativeiro, tal como se vê nas fazendas ou empresas 

agropecuárias de confinamento de hoje, em que o gado é abatido com 

menos de dois anos de idade, etc.30  

b) a agricultura – desenvolvida sem a maquinaria e a tecnologia que vieram 

caracterizar depois o Agronegócio, a terra era cultivada manualmente pela 

própria família do agricultor, com técnicas primitivas31. 

c) a pesca – também manual, utilizando-se apenas instrumentos 

rudimentares como redes e arpões, atendia a dois objetivos fundamentais: a 

subsistências das comunidades (com espécies como a caranha, a piabanha, o 

pintado, o surubim, o filhote, piau, pacu, a tartaruga, o tracajá, etc.) e para o 

comércio externo à comunidade (especialmente com o pirarucu (cuja carne era 

                                                 
30 Além de satisfazer as necessidades imediata das comunidades (com a venda da carne no 

açougue cujo proprietário avisava a população local sobre a disponibilidade do produto tocando um “bujo” 

– que era um instrumento fabricado com o chifre do boi),  parte considerável da criação era comercializada 

com os boiadeiros, compradores que viajavam à região adquirindo pequenas quantidades de cada criador, 

conforme a sua capacidade e disponibilidade, que, depois, uma comitiva de vaqueiros vinha juntando-as, 

formando grandes manadas que eram tocadas pelas estradas até o destino final. 
31 Esse sistema compreendia: a derrubada da mata a machado e foice, depois a queima do mato 

encoivarado, a preparação do terreno com arados puxados por animais, o plantio com a enxada, a matraca, 

etc., e, por fim, a colheita manual do arroz, da mandioca, da batata, do milho, amendoim, inhame, etc.; essa 

atividade estava voltada, fundamentalmente, para a subsistência das comunidades, de forma que muito 

pouco era comercializado externamente à comunidade. 
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manteada, salgada e seca ao sol) e o jacaré (do qual só se aproveitava a pele, 

que salgada era seca ao sol)32.  

Pode-se afirmar que o boi em pé, a carne do pirarucu e o couro do jacaré eram 

as mercadorias de maior valor produzidas e comercializadas no Baixo Araguaia de então, 

que aqueles eram os principais produtos para o comércio que ali se desenvolvia; claro que 

outras atividades33 desenvolvidas, não tinham um impacto econômico de igual 

abrangência. Desse modo, as poucas casas comerciais, as “vendas” e os “armazéns” eram 

abastecidos também por via fluvial: as mercadorias eram trazidas de Goiânia – GO até 

Luiz Alves – GO e, ali, eram embarcadas para Luciara, São Félix, etc.  

Era pelo rio que a vida fluía comercialmente, culturalmente, politicamente, de 

modo que o barco era o meio de transporte mais utilizado e, evidentemente, mais 

adequado para aquelas populações. A relação com Cuiabá restringia-se aos líderes 

políticos e, ainda assim, muito esporádicas eram as visitas destes à capital do estado e, 

menos ainda, dos mandatários e outras autoridades estabelecidas na capital à região. 

Naquele então, o acesso à Cuiabá era feito por uma precaríssima “estrada de chão” (que 

na maior parte do seu traçado viria ser a BR 158), praticamente intrafegável no período 

das chuvas, que impedia o pequeno comércio regional estabelecer qualquer relação com 

as casas atacadistas da capital.  

Dessa forma, com tantas dificuldades para se trafegar nessa estrada, aquelas 

populações, notadamente essas que habitavam a parte mais nordeste do estado, 

obrigavam-se a estabelecer mais relações (econômicas, culturais, comerciais, sociais, 

etc.) com as cidades e povoações do vizinho estado de Goiás (especialmente com a sua 

                                                 
32 A pesca destinada ao comércio compreendia uma relação específica entre o pescador (mais 

conhecido como mariscador, o que o diferenciava do pescador das espécies para a subsistência) e o 

comprador, na medida em que este adiantava determinada quantia em dinheiro e/ou determinada quantidade 

de sal (necessário para o preparo e conservação da carne e do couro), cujo montante era descontado depois, 

no momento da entrega do pescado, do valor total apurado da mercadoria. Assim, as embarcações que 

vinham de Belém e de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, abarrotadas de mercadorias (querosene, sal, 

material para pesca, tecido, etc.) para a venda às comunidades ribeirinhas de Mato Grosso e Goiás, ao 

fazerem o caminho de volta, descendo o rio, abasteciam –se com toneladas de mantas de carne de pirarucu 

e de couro de jacaré até a sua capacidade de carga máxima. 
33 Poder-se-ia elencar um conjunto de atividades de caráter artesanal, como, por exemplo, a 

produção de carros-de-bois e de barcos e canoas cuja capacidade de carga destes últimos variava de algumas 

centenas de quilos à vinte toneladas; mas, não se caracterizavam como atividades que envolvessem razoável 

quantidade de braços para a sua realização, eram atividades que envolviam o velho artesão e alguns 

ajudantes para o apoio em determinados momentos muito específicos do trabalho. Além disso, não eram 

atividades que se desenvolviam continuamente, porque dependia de encomenda, isto é, uma peça (um 

barco, por exemplo) era construída para atender um pedido específico, com o seu valor acertado, contratado, 

com parte do pagamento adiantado para a aquisição dos materiais necessários à construção e para a 

mantença do próprio artífice (um mestre-artesão); assim, este podia se dedicar exclusivamente a aquele 

trabalho. Encomendas como essa não ultrapassava a uma por ano.   



48 

 

Capital) e com o sul do estado do Pará. Para a população araguaiense, Cuiabá era “só” a 

capital do estado, de modo que sua “aproximação” com a capital se limitava aos períodos 

eleitorais (quando os comícios com as presenças dos candidatos transformavam-se em 

acontecimentos sociais) e, fora do “tempo das eleições”, como se dizia, reduzia-se aos 

favores de deputados e senadores, especialmente quando da nomeação de algum cabo 

eleitoral como servidor público, cuja informação era repassada por seus gabinetes na 

forma de cartas alegremente recebidas e noticiadas. 

Portanto, diferentemente do Nortão, cuja presença de populações não 

“indígenas” se deu com a implantação dos projetos de colonização, principalmente, a 

partir da década de 1970, no Araguaia essa presença já se fazia notar desde as primeiras 

décadas do século XX (e até mesmo desde o final do século XIX); a presença dessa gente 

na região e o desenvolvimento que promovia, deram-se em função do rio que facilitou o 

acesso às terras que foram ocupadas. Se essas realidades diversas indicavam aos governos 

estadual e federal projetos de desenvolvimento econômico também diversos, ou seja, 

políticas e procedimentos específicos, afirmadoras daquelas presenças mediante 

estímulos e apoios ao seu desenvolvimento, o que se viu implantar e desenvolver, 

notadamente a partir da década de 1970, para além dos discursos dos governantes, foram 

projetos, políticas, negócios, enfim, concebidos e preparados como se ali nada existisse, 

senão, “a terra sem gente”.  

Então, o que se afigurava pelo discurso oficial como “vazios demográficos”, na 

realidade, estava ocupado por Povos Originários e pela Gente Sertaneja. Longe de ser um 

território vazio de gente, tratava-se de uma terra ocupada por uma gente cujo modo de 

vida se contrapunha à lógica do capital, confrontando, involuntariamente, os objetivos 

definidos pelos governantes para aquela nova ocupação ou reocupação. Caracteriza-se, 

assim, a materialidade econômico-social dessas duas grandes regiões do Estado, antes da 

implantação dos projetos, programas e empreendimentos econômicos que introduziram 

novas relações sociais de produção nessas regiões. Por conseguinte, introduziu-se 

também, um novo modo de vida, decorrente da materialidade econômica que se 

inaugurava. 
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1.2 As políticas estruturantes para a ocupação dos “Vazios Demográficos”  

A partir da segunda metade dos anos de 1980, quando a denominada “Ditadura 

Militar”34 vivia os seus estertores, eventos de ordem econômico-social, cultural e política 

emergiram, indicando o advento de uma nova realidade nas terras mato-grossenses.  Tais 

eventos tinham conexão direta com políticas públicas e privadas concebidas e 

implementadas em décadas anteriores, fundamentalmente com as do Governo Vargas 

(1930-45 e 1951-54), de Kubitscheck (1956-61) e da própria Ditadura instaurada em 

1964. Não é fácil para a sociedade em geral e, em particular, para as massas trabalhadoras, 

inclusive para os educadores, perceberem essa conexão. Conformados na concepção de 

mundo dominante (difundida e enraizada por seus diversos meios, inclusive pelo discurso 

confirmador de mandatários profissionais35), acabam por tomar a nova realidade como o 

resultado das ações imediatas dos governantes ou poderosos do momento. 

O que se verifica, é que essas massas veem essa realidade de forma fragmentada, 

sem conectar o presente ao passado, sem articular os fatos e acontecimentos imediatos à 

realidade social maior, sem perceber concretamente, nas ações e atitudes dos indivíduos 

a manifestação de vontades e interesses coletivos, de grupos, que impactam 

fundamentalmente na moldagem do indivíduo. Essa visão de mundo, confirma o caráter 

cínico do político profissional, cuja utilidade para a preservação do status quo é patente; 

notadamente quando ele tenta parecer à sociedade, especialmente às massas trabalhadoras 

eleitoras, como o que age com autonomia, independência face ao empresariado, ao 

capital, (por qualidades absolutamente individuais) como sendo o condutor autônomo da 

sociedade, inclusive como o dirigente da classe proprietária. Em muito esse 

comportamento influencia as massas para tomarem em separado os interesses 

governamentais-estatais dos do empresariado, ou para tomá-los como realidades distintas, 

senão, antagônicas.  

Por sua força hegemônica, essa visão se manifesta também em trabalhos de 

autores que, apesar do inegável compromisso social com as massas trabalhadoras, apesar 

                                                 
34 Trato sobre esse evento de caráter político-ideológico e militar mais à frente, quanto são discutidos os 

elementos ou o instrumental de que se vale o capital para se expandir se entranhar nos sertões mato-

grossenses e da Amazônia. 
35 Utilizarei essa expressão para designar os “políticos profissionais”, os que tomam a sua participação nos 

processos eleitorais como atividade profissional e, assim, se elegem para o cumprimento de mandatos na 

Administração Pública (nos seus diversos cargos: vereador, prefeito, deputado, governador, senador e 

Presidência da República), diferenciando-os, assim, dos sujeitos da classe proprietária, esta que é concebida 

como classe proprietária-governante. Não se desconhece, entretanto, que indivíduos da classe proprietária 

participem e se elejam para cargos na Administração Pública, o que não altera sua condição de classe, ao 

contrário, fortalece essa condição ao unificar o poder econômico com a representação política. 
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de serem críticos da condição do Estado-instrumento requerida pelo capital, certamente 

por descuido com determinadas expressões, acabam por indicar em seus textos aquela 

apartação, degenerando a natureza político-pedagógica do que defendem. É o que se 

verifica no importante trabalho do professor Barrozo (2008, p. 20), quando este afirma 

que: 

 

A SUDAM e o BASA, através de incentivos fiscais e crédito 

subsidiado, ofereceram vantagens irrecusáveis para os empresários do 

Sul-Sudeste se instalarem na Amazônia. Centenas de empresas, atraídas 

pelos “incentivos fiscais”, pelas terras abundantes e de baixo custo, e 

pelo crédito farto e barato, apresentaram projetos à SUDAM, dos quais 

muitos foram aprovados. 

  

A forma como essas políticas são apresentadas, dificulta entender esse processo 

em sua materialidade essencial: porque indica uma apartação “orgânica” entre o 

Estado/Governo e a chamada “Iniciativa Privada”, que pode levar à concepção de 

autonomia desses governos (em relação à “Iniciativa Privada”), a qual, de fato, não têm. 

Face a isto, cabe patentear que o Agronegócio não significa o advento do capitalismo em 

Mato Grosso, mas, a expressão maior do seu desenvolvimento, a forma econômica e 

social que culmina um tipo de desenvolvimento que, fundado na propriedade privada dos 

meios de produção fundamentais, tornados capital, tem seu processo inaugurado aqui em 

171936. 

Para a concepção teórico-metodológica que orienta o presente estudo, esse 

problema cria uma falsa compreensão sobre o processo mato-grossense, porque, segundo 

essas leituras e interpretações37, a “iniciativa privada”, isto é, a grande empresa capitalista 

(e, também, a miríade de pequenos negócios que a seguem) teria se implantado nas terras 

mato-grossenses “atraídas” pelos diversos incentivos econômicos, financeiros, etc., 

instituídos pelos Governos. Daí decorre o entendimento de que tais políticas teriam se 

desenvolvido por deliberações autônomas desses governos e respectivos governantes, de 

modo que a empresa capitalista, fechada no seu reino privado da economia, imune à 

política, nenhuma interferência ou mobilização tivesse realizado no sentido da concepção 

                                                 
36 É o que se pode depreender do que defende Theotônio do Santos, conforme entrevista 

disponível em: http://theotoniodossantos.blogspot.com.br/2009/06/atualidade-da-teoria-da-

dependencia.html. Acesso em: 30/05/2017.  
37 O que pretende é alertar para as consequências desses descuidos, conforme se verifica em Barrozo (2008, 

2010), Sant’Ana (2010) e outros, porque reforçam o discurso dominante. Na realidade, esses “incentivos”, 

conforme veremos adiante, têm se efetivado como transferência de recursos públicos para o empresariado 

sem nenhum ou quase nenhum retorno para a sociedade, senão exclusivamente para a valorização 

capitalista. 
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e, principalmente, da efetivação dessas políticas. Acabam, assim, por confirmar a visão 

hegemônica universalizada nas massas, segundo a qual o Estado e Governos formariam 

uma realidade que “não se mistura” com o mundo empresarial-privado, com o mundo da 

economia ou, como os empresários e seus prepostos gostam de se autoreferir, com o setor 

produtivo da sociedade. Confirma, ainda que involuntariamente, o discurso empresarial 

de que esses “incentivos”, definidos autonomamente pelos governos, é o que determina a 

instalação das suas empresas e negócios, quando na realidade, é a finalidade dos seus 

negócios, a valorização do capital, o que determina a instituição desses incentivos por 

esses governos. 

Ao analisar as ações e os procedimentos do “poder público” e das empresas 

privadas descritos nesses estudos, ao contrário do que indicam essas leituras e 

interpretações, o que se ver emergir e se desenvolver concretamente é uma relação íntima, 

orgânica, entre Estado, Governo e a Empresa Capitalista; evidentemente, com as 

contradições próprias das relações sociais, mas, não com autonomia. Mais que isto, face 

às condições e necessidades econômico-sociais das massas trabalhadoras, mobilizadas 

para migrarem para estas terras, e à materialização econômico-social daquelas políticas, 

o que se afigura é o Estado, os Governos e as suas políticas, em função do capital; 

voltadas, portanto, para atender ao que requer a lógica da valorização – que fazem 

evidenciar o caráter fundamental do Estado e dos governos. 

Vejamos a interessante análise sobre a “estruturação fundiária” de Mato Grosso 

referenciada no Estatuto da Terra, Lei Nº 4504/64, realizada por Alves (2010, p. 37): 

 

Pretendendo obstaculizar a reforma agrária em terras particulares, a 

legislação estabeleceu que a desapropriação por interesse social só 

poderia ser feita quando o Estado providenciasse a prévia e justa 

indenização. Ora, só o fato de a indenização ter de ser prévia reduzia, 

de forma significativa, a possibilidade de o Governo proceder à 

desapropriação; no que tange às benfeitorias, as mesmas deveriam ser 

pagas em moeda corrente, e não em títulos da dívida pública. Ademais, 

na leitura de seus artigos, especialmente nos itens colonização e 

reforma agrária, podemos identificar que estes procedimentos 

priorizariam as terras pública do tipo devolutas. 

  

Percebe-se nessa interpretação, a relação orgânica entre o Estado (ao estabelecer 

no Estatuto da Terra empecilhos para a desapropriação de terras particulares com a 

finalidade da Reforma Agrária) e a grande propriedade rural, ao defender os interesses 

dos grandes proprietários de terras, mediante a instituição dessa lei que, praticamente, 

exclui os seus latifúndios do alcance da Reforma Agrária. Não há que se falar, aqui, em 
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neutralidade da Lei, nem em ação independente, autônoma do Estado/Governos perante 

às necessidades da grande empresa capitalista: trata-se, na realidade, da subsunção do 

aspecto fundamental da Lei aos interesses da grande empresa privada, promovida pelo 

Estado/Governos. No mesmo sentido vai Ribeiro (2008, p. 221), quando analisa a atitude 

de uma comissão (de deputados estaduais, o bispo da Prelazia de Diamantino e membros 

do Governo Estadual) constituída para verificar o conflito ocorrido em Alta Floresta entre 

empresários-colonizadores e os garimpeiros, marcado pela violência praticada por 

jagunços e policiais a serviço dos empresários contra os garimpeiros; afirma o autor: 

 

A própria presença dos parlamentares, da Igreja Católica e do governo 

do Estado em Alta Floresta indica que setores da sociedade mato-

grossense passaram a cobrar de seus representantes, investigações 

acerca de ações supostamente violentas praticadas pela elite agrária 

que, por intermédio da apropriação para instalação de projetos privados 

de colonização, se tornou proprietária de terras públicas no Norte de 

Mato Grosso. As manifestações favoráveis à colonizadora e de apoio 

aos colonos, fortaleceram o modelo de ocupação posto em prática na 

região e também a colonizadora, legitimando as ações praticadas contra 

os garimpeiros, descritas como ameaça à produção agrícola. 

Em áreas novas de ocupação, onde o poder do Estado não se encontra 

instalado, a propriedade, legítima ou não, - especialmente no último 

caso – tende a subjugar pela força a posse mais antiga e a concentrar 

uma série de monopólios que essa condição passa a significar. Dessa 

forma, nas “novas fronteiras agrícolas”, a expropriação e expulsão de 

antigos ocupantes, e mesmo o impedimento à permanência de outros 

grupos sociais também mobilizados para esses espaços, como nas áreas 

onde se desenvolveram garimpos de ouro no Mato Grosso, se torna 

efetiva através da recorrência a práticas de violência. 

  

Não obstante a importante denúncia da situação, o que temos nessa análise, 

senão, uma interpretação imprecisa sobre o Estado em sua expressão real? Na realidade, 

a própria comissão expressa o Estado (deputados, igreja e membros do governo estadual) 

legitimando a ação violenta, ilegal, dos proprietários. Mas, é interessante observar que o 

autor se refere ao fato de que, pela ação violenta da elite agrária, “a posse mais antiga”, 

isto é, pequenas propriedades de famílias posseiras são apropriada para o 

desenvolvimento de projetos de colonização privada. Ora, esses projetos são 

desenvolvidos com o efetivo apoio dos governos estadual e federal, de forma que, tal 

apoio, significa a presença do poder do Estado legitimando a ação daquelas elites; daí, 

que não é correta a afirmação de que “o poder do Estado não se encontra instalado” 

naquela realidade. Contudo, é imperioso registrar a importância político-pedagógica 
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desse e de outros estudos para o desvelamento da realidade estadual, mesmo incorrendo 

nesse descuido teórico-metodológico.  

Ainda para ilustrar essa relação orgânica entre Estado/Governos e Grande 

Empresa Privada, é importante citar o depoimento de “A-P”, uma das pessoas 

entrevistadas38 para este trabalho, informando sobre como foi concebida e implantada 

uma usina de álcool em Sinop no período em que a Presidência da República era ocupada, 

por força do Golpe de 1964, pelo General Geisel (1974-1979):  

 

Entrevistado: [...] A Usina de Álcool, a AGROQUÍMICA lá de Sinop, 

né? [...] Shigeaki Ueki, Ministro das Minas e Energia [no período em 

que o General Geisel ocupou a Presidência da República, 1974-1979] 

foi mijar, chamou o Seo Ênio39 e foram mijar juntos, aí o [...] Shigiaki 

Ueiki falou assim: “O senhor tem que implantar uma usina aqui, no 

Mato Grosso; senão, nós vamos passar lá para Tubarão, em Santa 

Catariana, porque lá tem o carvão [...] Aí o Ênio topou e falou assim: 

Então eu vou fazer essa [...] aqui.  

O álcool que ele produzia lá em Sinop, o preço dele para chegar até o 

porto de Roterdã era quatro vezes aquilo que eles produziam lá na 

Europa[...]. Agora por que que nós vamos comprar esse álcool lá do 

Brasil, pô? 

  

Entrevistador: Mas e aí, eles vendiam, ainda assim, não? 

 

Entrevistado: Eles não conseguiram implantar nada, nenhuma vez foi 

exportado. Fizeram até vodca Alecssander, uma garrafa assim azul [...] 

tentaram de todas as formas, mas era impossível [exportar] O álcool era 

de altíssima qualidade, era um etílico, álcool etílico, só que..., que era 

para usar para perfumes e para bebidas, mas, o preço era... 

 

Entrevistador: Mas o quê que fez esse preço ficar alto demais? 

 

Entrevistado: Frete, né? Pra sair de lá do meio de Sinop e levar até o 

porto de...  

 

Entrevistador: E a Usina foi toda financiada pelo Governo Federal, né? 

BNDES, na época ou era SUDAM? 

 

Entrevistado: Era da SUDAM, a SUDAM que financiou tudo aquilo; se 

pegarem hoje, aquilo ali, a SUDAM teria para receber, assim, uns [...] 

 

Entrevistador: E o quê que virou isso, acabou a dívida, sumiu? A Usina 

pertence hoje a quem? 

 

                                                 
38 Conforme critério adotado, as pessoas que foram entrevistadas especificamente para o 

levantamento das informações que substanciam o presente trabalho, não são identificadas por seus nomes 

ao longo da Tese. Utiliza-se tão somente as primeiras letras que indicam nome e sobrenome. 
39 Refere-se ao empresário Ênio Pipino – proprietário da empresa colonizadora SINOP – 

Sociedade Imobiliária do Norte do Paraná. 
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Entrevistado: Não existe mais usina! [...] Quando [foi vendida] para um 

[...]e esse [que comprou] pegou todo o maquinário e vendeu pra Monte 

Castelo em Minas Gerais. Acabou, acabou a dívida. Foi conseguido um 

certificado de implantação da SUDAM, de que ela [a usina foi 

implantada e] produziu [...] 

 

Entrevistador: Quer dizer: para todos os efeitos para a SUDAM foi 

realizado o projeto? 

 

Entrevistado: Isto! Ela produziu e, realmente, ela produziu; mas, sem 

condições econômicas, ela produziu, mas, sem [...] isso sem viabilidade 

econômica. 

 

Entrevistador: E o valor que foi repassado: era a fundo perdido? Era 

empréstimo? 

 

Entrevistado: Não, não. A SUDAM tinha as ações[...] ela era [era sócio 

proprietário], exatamente! Aí, não virou nada. 
 

Observe-se por esse relato, a relação de intimidade entre Estado/Governo e a 

Empresa Capitalista. Num convite para uma “mijada” a dois, um agente do Estado, um 

Ministro de Estado, acerta com um grande empresário da colonização investimentos de 

milhões e milhões de dólares com recursos públicos, num empreendimento privado sobre 

o qual não há qualquer estudo técnico no sentido de precisar seu impacto para o 

desenvolvimento social da região e, sequer, sobre a sua viabilidade ou sustentabilidade 

econômica. Pode-se até inferir que a atitude do Ministro de Geisel face ao empresário-

colonizador, caracterizaria uma relação autoritária, de imposição, do Estado/Governo 

sobre o Empresário – porque é essa ideia, do “empresário-vítima”, face a ação nefasta do 

Estado e dos Governos corruptos, que está disseminada na sociedade; mas, o 

desdobramento do negócio, com a falência, o desaparecimento da dívida mediante um 

“simples” atestado de que o projeto fora implantado e, ainda, a venda dos equipamentos 

da usina, sem nenhuma devolução de recursos à União/SUDAM, revelam bem que não 

se trata de uma relação do tipo comercial  normal, entre financiador e tomador de 

empréstimo. Tratar-se-ia de um caso isolado?  

Observou-se, entretanto, o comportamento oposto desse mesmo 

Estado/Governo, quando este tem em face não os interesses da Empresa Capitalista, mas, 

as necessidades, problemas e sonhos dos trabalhadores. O professor Eudson de Castro 

Ferreira (1986, p. 130) trata do sequestro e assassinato do trabalhador rural Henrique José 

Trindade, inclusive com o depoimento da viúva, nos seguintes termos: 
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Dona Odamila Paimel” [...] encontrava-se no nono mês de gravidez. Ela 

disse que várias vezes o fazendeiro A.J.C., dono da fazenda Coreana, 

ofereceu 30 mil cruzeiros para algumas famílias de posseiros de Capão 

Verde que se encontravam assentadas em terras que interessavam à 

fazenda. Henrique e os demais não aceitaram. Seu marido foi intimado 

pela polícia de Alto Paraguai a realizar o acordo, mas se negou. Depois 

de algumas ciladas, das quais seu marido escapou ileso, foram visitados 

na noite de 4 de setembro. Relata Dona Odamila: “ a gente já estava 

deitada quando um tal de A. chegou chamando meu marido. Fui até a 

porta para saber o que queriam. Eles disseram que queriam conversar e 

que não adiantava reagir que a casa estava cercada. Nisso, o delegado 

N., de Alto Paraguai, e um japonês entrou atirando, acertando meu 

marido. Ainda caído, meu marido também atirou. Meu filho de 16 anos, 

quando viu o pai baleado, pegou uma espingarda de caça e atirou 

também no delegado. Nisso, meu marido correu para fora”. Somente na 

segunda à tarde o corpo de Henrique foi encontrado pelos 

companheiros. O sequestro e o assassinato ocorreram no sábado 

anterior.  

 

Vê-se que o Estado/Governo, representado pela polícia, pelo delegado (pelo 

prefeito de Alto Paraguai, também citado), pelo “agente público”, enfim, diante do 

conflito entre as duas classes sociais fundamentais – ali representadas pelos posseiros e 

pelo fazendeiro – não tem dúvidas sobre de que lado se posicionar. Tem-se, assim, pela 

explicitação dessas ações e procedimentos, a evidência e a afirmação da natureza do 

Estado e dos Governos face ao que lhes exige a lógica do Capital. Evidencia-se, desse 

modo, que a presença, a instalação e o desenvolvimento desses empreendimentos ou 

negócios em terras mato-grossenses, não se deram em função do resultado de um 

“chamado”, mediante “incentivos” dos governos, à empresa capitalista, para que esta 

fosse empresa capitalista aqui. Tratou-se, isto sim, da expressão concreta do movimento 

vital da materialidade econômica capitalista, a valorização/expansão/reprodução do 

capital, a substanciar o modo de ser e se desenvolver do Estado e dos governos burgueses.  

Desse modo, mesmo não sendo incorretas as informações do professor Barrozo 

quanto à existência e desenvolvimento daquelas políticas de incentivo, etc., é preciso ficar 

também claro que a indicação de que as empresas privadas se instalaram na Amazônia 

“atraídas” por tais políticas contradiz todo o sentido da interpretação que o seu importante 

trabalho realiza; que é o de desvelar a natureza de tais políticas e, portanto, do Estado e 

dos governos, donde poder-se-ia (e, de fato, se pode) depreender as razões concretas da 

ocupação desses territórios. Assim, a análise realizada até ali sobre o processo de 

ocupação dos “vazios demográficos”, conforme discursava Vargas, faz-nos depreender 

que as políticas instituídas por meio de diversos diplomas legais, inclusive as de 

incentivos fiscais, assim como a violência com que o Estado/Governos trataram as lutas 
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dos trabalhadores, foram concebidas, aprovadas e desenvolvidas sob uma orientação 

classista, precisamente da classe proprietária, cujos interesses esses governos sempre 

defenderam, inclusive o de Vargas40. Com efeito, o que o professor Barrozo afirma 

adiante (idem, p. 21), isto é, que o lema “integrar para não entregar” deve ser entendido 

como “integrar para entregar”, indica claramente o sentido da sua crítica; veja-se que, 

então, por essa afirmação, fica estabelecido o sentido real da relação entre o 

Estado/Governos e o capital – relação que se efetiva na concepção e no desenvolvimento 

daquelas políticas, cuja finalidade fundamental justifica as suas existências.  

Portanto, antes de se conceber as políticas “atraindo” as empresas e seus 

empresários para os diversos eventos, projetos e programas econômicos coordenados pelo 

Estado/Governos no sentido de ocupar os “vazios demográfico”, é necessário ver os 

donos do capital em estreita relação com os Governos e o Estado definindo essas leis, 

fazendo-as serem aprovadas no Parlamento, quando necessário, para que atendam às suas 

próprias necessidades empresariais capitalistas. Nesse sentido, pode-se dizer que a classe 

dos grandes empresários, os capitalistas, governam o que, aparentemente, afigura-se 

como o governo efetivo, autônomo, da sociedade (isto é, os mandatários ao nível do 

Parlamento e do Executivo, especialmente), definindo o seu conteúdo fundamental – em 

confronto às necessidades e interesses dos trabalhadores. 

Vejamos o que afirmam Cardoso e Müller (1977, p. 12) sobre o processo de 

ocupação da Amazônia: 

 

Até a década dos quarenta a Amazônia integrava ciclicamente a divisão 

internacional-nacional do trabalho, sem que isso implicasse na 

intensificação da divisão do trabalho no interior da área. Entre aquela 

data e 1967-70, ocorreu um outro fluxo interno de diversificação da 

produção, mas geralmente de cunho extensivo, baseado na 

generosidade da natureza. Ao lado do latifúndio extrativo aparecem, 

então, alguns sítios; já nos anos 60 surgiram algumas empresas. Com a 

expansão dos interesses empresariais mineradores e produtores de 

                                                 
40 Sobre a natureza dos Governos Vargas face às lutas e organizações dos trabalhadores, notadamente em 

relação àquelas que mais claramente se afigurava no sentido do socialismo, é interessante a elaboração de 

Bandeira L. A. M. “O governo João Goulart: as lutas sociais no Brasil (1961-1964)”, apud DEMIER, F. “O 

longo bonapartismo brasileiro (1930-1964)”, 201: Em 1935, quando a Aliança Nacional Libertadora 

(ANL), sob a direção do PCB, mobilizava as massas contra o governo, ele [Vargas] reuniu um grupo de 

industriais e lhes solicitou que colaborassem com a aplicação das leis do trabalho, a fim de evitar que o 

descontentamento no meio operário nutrisse os preparativos da insurreição. Não encontrou nenhuma 

receptividade. Pelo contrário. Todos reagiram contra “os despropósitos das leis trabalhistas, reclamaram 

contra os fiscais do Ministério, que invadiam as fábricas, provocavam a indisciplina dos operários e 

sabotavam a autoridade dos empresários”. Vargas escutou aqueles protestos com “náuseas” e, quando saiu 

do encontro, disse ao seu ajudante de ordens, capitão-tenente da marinha Ernani Amaral Peixoto: “Estou 

tentando salvar esses burgueses burros e eles não entenderam”. 
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alimento, com o início da efetivação de políticas de povoamento 

motivadas pela ideologia militar de incorporação nacional da área e 

com a doação de “sesmarias” aos grandes capitais do centro-sul a partir 

dos anos 1967-70, acelerou-se a divisão social do trabalho em bases 

capitalistas, isto é, a região integrou-se em bases regulares ao mercado 

de mão-de-obra, primeiro local, depois nacional. 

 

Dentre as políticas “públicas” desenvolvidas pelo Governo Federal no sentido 

de ocupar os “vazios demográficos” a partir da década de 1940, destaca-se aqui, as que 

tiveram impacto maior, direto, na realidade mato-grossense, num total de cinco grandes 

políticas: a) as relativas à migração, que fizeram os “trabalhadores nacionais”, 

notadamente da Região Nordeste, substituírem a mão-de-obra que vinha de países 

europeus (Itália, Espanha, Portugal, etc.) e asiáticos (notadamente Japão), para as 

lavouras do Sul e do Sudeste, especialmente para esta última região, mas, que também 

foram direcionados para o Centro-Oeste; b) as constituintes do que foi batizado como “A 

Marcha para o Oeste”, que se concretizou na forma de ações específicas como as Colônias 

Agrícolas Nacionais, a Expedição Roncador-Xingu e a criação da Fundação Brasil 

Central; c) a Abertura e Pavimentação de estradas; d) a Construção de Brasília e a 

transferência da Capital da República para o Centro-Oeste; e) as que instituíram e fizeram 

desenvolver, inclusive legalmente, o Processo de Distribuição de Terras. 

Depreende-se da análise de todo esse processo, que se eleva como o elemento 

fundamental, estratégico, tanto para a definição dessas políticas, quanto para a sua 

implantação e desenvolvimento, o problema da propriedade da terra. Um problema que a 

classe proprietária-governante soube administrar conforme os seus interesses, 

conjugando o poder realizador do capital e a força coercitiva-convincente do Estado, 

desde o Brasil-Império41. Observa-se, de início, que o domínio dessa classe sobre a terra 

(inclusive por meio da corrupção e da violência mais brutal) em nenhum momento da 

história nacional foi abalado, mesmo quando eram “terras públicas” e, portanto, o Estado 

as tinha sob a sua tutela. Não se trata de um fato inédito, na medida em que Marx (1975, 

p. 828-882), ao tratar da “A Chamada Acumulação Primitiva”, tomando a Inglaterra como 

exemplo da sua “forma clássica”, revela-nos como o problema da propriedade sobre a 

terra ocupa lugar estratégico para essa “acumulação”. 

 

                                                 
41 Sobre isto ver o interessante resumo do Professor Barrozo (2008, p. 15-19); bem como, no caso mato-

grossense, o trabalho do Professor Ferreira (1986). 
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1.2.1 A migração como política de Estado 

A complexa transição da sociedade brasileira fundada em estruturas econômicas 

de caráter agrário primário, para uma sociedade urbanizada, fundada em estruturas 

econômicas de caráter industrial, mereceu a atenção e o trabalho rigoroso de importantes 

intelectuais que, com seus estudos e pesquisas, ofereceram compreensões diversas sobre 

esse processo em seus aspectos econômicos, políticos, culturais, educacionais, etc.42 Não 

é objetivo deste trabalho debruçar-se sobre tal processo em suas ricas minudências. 

Bastam aqui, os referenciais que estabelecem a relação entre o Estado e a classe 

proprietária-governante a indicarem o caráter das políticas que irão impactar o processo 

de reocupação dos territórios mato-grossenses, alterando as suas paisagens naturais e 

humanas, e estabelecendo um novo processo social. 

Daí a importância de se verificar como o redirecionamento da política de 

migração do governo brasileiro (que remonta ao Brasil-Império, quando buscava mão-

de-obra estrangeira para as atividades agrárias), desenvolve-se vinculado a interesses 

classistas bem determinados. Indica isto o “espírito” da Lei de Terras, de 1850, ao 

determinar que o acesso à terra só poderia dar-se mediante a compra; criavam-se, dessa 

forma, mecanismos que impediam ou, no mínimo, dificultavam aos trabalhadores 

estrangeiros, imigrantes, serem proprietários, assim como, posteriormente, aos 

trabalhadores brasileiros libertos do instituto da escravidão racial, encerrado em 1888. 

Face ao enorme estoque de terras existente no país naquele então, parece um contrassenso 

tal proibição; entretanto, observado a necessidade de mão-de-obra operária, na forma do 

trabalho livre, assalariado, para os empreendimentos agrários e o caráter fundamental da 

terra (como meio de produção) para o processo produtivo, entende-se a razão capitalista 

de tal decisão legal. 

Se à primeira vista, não parece haver relação entre esses processos migratórios e 

a formação da realidade econômico-social mato-grossense, perceber-se-á a relação 

orgânica entres diferentes processos, quando se verifica a presença desses migrantes (e 

de seus descendentes) em praticamente todas as regiões mato-grossenses. No Norte e 

Noroeste, vindos (dos seringais do Pará, do Acre e Amazonas, estes, são aqueles que 

Prado Júnior informa terem migrado para o “vale amazônico”) pelos rios que servem a 

região, atraídos pelos seringais nativos, poaia, garimpos e terra “livre” para viver e 

cultivar. No Araguaia, vindos do Pará, de Goiás e de São Paulo, atraídos pelo garimpos e 

                                                 
42 Dentre vários autores destacam-se:  Florestan Fernandes (2009), Francisco de Oliveira (2013), Felipe 

Demier (2013), Caio Prado Júnior (2004),  
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por terras “livres” para viver e cultivar; e na região Sul, para onde foram levados ou 

estimulados à migrarem por força de ações governamentais, como as Colônias Agrícolas 

Nacionais do Governo Vargas.  

Na realidade, nas primeiras décadas do século XX, a população brasileira não-

indígena concentrava-se nas regiões e estados litorâneos, notadamente, São Paulo, Rio de 

Janeiro e Bahia. Tem-se uma ideia dessa concentração, verificando a relação entre a 

população brasileira e a população de Mato Grosso (antes da divisão, quando a maior 

parte da população se concentrava mais ao Sul, hoje o atual Mato Grosso do Sul), que se 

pode observar a partir dos dados da tabela abaixo: 

 

Tabela I 

Ano População Brasileira População de MT % População de 

MT/Brasil 

1890 14.333.915 92.827 0,64 

1900 17.438.434 118.025 0,67 

1920 30.635.605 246.612 0,80 

1940 41.236.315 432.265 1,04 

Fontes: População Brasileira: Prado Júnior (1986, p. 358); IBGE, Censo de 1970  

 

A realidade nordestina, marcada por problemas de ordem natural (seca), 

agravados pelos de ordem econômico-social (concentração da terra, pobreza, 

desemprego, etc.), ofereceu ao governo o discurso para justificar sua política de incentivo 

à migração de trabalhadores dessa região para as regiões do Centro-Sul do Brasil. Assim, 

“em substituição à imigração estrangeira, o Governo Federal redirecionou os fluxos 

migratórios do Nordeste [...] especialmente para o Rio de Janeiro e São Paulo” (Barrozo, 

2008, p. 16). 

Ainda conforme Barrozo (idem, p. 17): 

 

Desde o início de seu governo, Getúlio Vargas explicitou em seus 

discursos a preocupação com o Centro-Oeste e a Amazônia, regiões 

que, na concepção do Presidente, precisavam ser integradas ao Brasil, 

necessitando para isso de uma política de povoamento e de viabilização 

da infraestrutura.  

  

Nessa perspectiva o Governo Federal concebe e desenvolve políticas que 

atendem, por um lado, essa preocupação em povoar os “vazios demográficos”, como 

forma de manter a “integridade” (e a “integração”) do território nacional; e, por outro 
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lado, impulsionando multidões de trabalhadores para aquelas regiões e, assim, garantida 

a mão-de-obra necessária para as atividades produtivas a serem desenvolvidas sob o 

domínio e o governo do capital. Nesse sentido, ao tratar da colonização em Mato Grosso, 

Ferreira (1986, p. 90) afirma que: 

 

[...] o esforço maior empreendido pelos governantes parece ter sido no 

sentido de atrair para o Estado os excedentes populacionais sem terra e 

trabalho das demais regiões brasileiras [...] Tratava-se de estocar no 

campo mato-grossense um dos componentes necessários ao tripé de 

todo empreendimento capitalista agrário: o trabalhador livre. 

 

Tem-se, assim, a migração como um dos elementos fundamentais para o 

processo de estruturação da materialidade econômico-social mato-grossense sob o 

domínio do capital. Daí se entender descabidas as expressões “migração espontânea” e 

“ocupação espontânea” para designar a vinda das massas trabalhadoras para Mato Grosso. 

Na realidade, o processo migratório dos despossuídos se insere na totalidade econômica 

capitalista, de modo que, esse “espontâneo”, não se refere à decisão livre e autônoma 

dessas massas; antes, a migração significa a tentativa , às vezes desesperada, dessas 

massas para atender as suas necessidades primárias longe dos seus territórios de origem. 

Portanto, os fluxos migratórios indicam o sentido de alguma oportunidade que essas 

massas percebem ou são levadas a imaginar que existe na região para onde migram. As 

massas migram em busca de melhores condições de vida e trabalho, senão, da própria 

sobrevivência – não há “espontaneidade” nisso. 

 

1.2.2 A Marcha para o Oeste 

É no Governo Vargas que são concebidas e desenvolvidas as primeiras políticas 

que impactarão fortemente a Região Amazônica e, particularmente, o estado de Mato 

Grosso, no sentido da sua transformação econômico-social na forma da ocupação de tais 

“vazios”. Dentre essas políticas, destaca-se, por seus resultados concretos, a Marcha para 

o Oeste, que se efetivará, basicamente, com a Expedição Roncador-Xingu e com a criação 

da Fundação Brasil Central. Segundo comenta João Pacheco de Oliveira, no prefácio da 

obra dos Villas Boas (2012, p. 18): 

 

A “marcha para o oeste” designou um conjunto de iniciativas 

governamentais vinculadas à Coordenação de Mobilização Econômica 

(CME), que funcionou como uma espécie de superministério, instituído 

por Getúlio Vargas em 1940. A CME foi entregue a João Alberto Lins 
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de Barros, que fora integrante do movimento tenentista, participara da 

Coluna Prestes e mantinha uma intensa atividade política nas décadas 

de 1930 e 1940. O principal executor desse programa era a Expedição 

Roncador-Xingu (ERX), criada em 1943, cuja direção Vargas confiou 

ao tenente-coronel Mattos Vanique, um de seus mais antigos 

colaboradores e ex-chefe da sua segurança pessoal. 

 

Mas, são os próprios Villas Boas (2012, p. 34), que contextualizam a criação 

desses dois “organismos” e indicam os seus objetivos fundamentais nos seguintes termos: 

 

Em 1943, os nossos quarenta e tantos milhões de habitantes viviam 

praticamente na faixa litorânea. A Amazônia era um mundo remoto, e 

o Brasil Central, como dizia o jornalista Jorge Ferreira, parecia “mais 

distante que a África”. A faixa-limite do conhecimento civilizado 

morria ali mesmo no Araguaia. E a Segunda Guerra, com a sua tônica 

do espaço vital, serviria para trazer à nossa visão a imensa carta 

geográfica brasileira, com suas não menos imensas manchas brancas. 

Nascia, assim, em plena guerra, um impulso expansionista, desta feita 

alentado pelo próprio Estado. Dois organismos foram criados pelo 

governo: o primeiro, a Expedição Roncador-Xingu (ERX), com a 

atribuição específica de entrar em contato com os “brancos” das nossas 

cartas geográficas; o segundo, a fundação Brasil Central (FBC), com a 

função definida de implantar núcleos populacionais nos pontos ideais 

marcados pela Expedição. O primeiro órgão era, assim, a vanguarda do 

segundo. 

 

“A Marcha para o Oeste” foi concebida no período histórico conhecido como 

Estado Novo43. Deve-se lembrar também que, no plano internacional, vivia-se toda a 

mobilização política que antecedeu a II Guerra Mundial; dentre as ideias que formatavam 

o arcabouço ideológico de tal confronto, havia uma que inquietava o governo brasileiro: 

tratava-se da concepção que reconhecia o direito de as nações desenvolvidas procederem 

ações no sentido de fazer desenvolverem-se as nações mais atrasadas, inclusive de 

apossar-se das regiões abandonadas, etc. Tal “clima”, certamente mobilizava o governo 

de Getúlio Vargas e seu Estado Novo, no sentido de criar e implantar políticas que 

garantissem a presença do Estado brasileiro nas regiões ermas do território nacional, etc. 

Pode-se afirmar, entretanto, que, para além dos discursos governamentais sobre 

o “vazio demográfico” nas regiões do Centro-Oeste e da Amazônia e a necessidade da 

integração de tais regiões à realidade econômico-social do restante do país (discursos que, 

                                                 
43 Grosso modo, pode-se afirmar que o Estado Novo se refere ao regime político que se desenvolveu no 

período de 1937-1945, instaurado por Getúlio Vargas e que, sob o seu controle, foi caracterizado pelo 

autoritarismo, nacionalismo e pelo anticomunismo. Seu caráter político-ideológico em confronto às lutas 

emancipatórias das massas trabalhadoras e, em relação às necessidades do hegemonismo burguês, foi 

tratado singularmente por DEMIER (2013), a partir das categorias gramscianas.  
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per si, criavam determinada atmosfera política nacional), A Marcha para o Oeste, em 

termos mato-grossenses, materializou-se na forma de três grandes ações que produziram 

impacto na realidade estadual: a criação das Colônias Agrícolas Nacionais, a Expedição 

Roncador-Xingu e a criação da Fundação Brasil Central. 

As Colônias Agrícolas Nacionais foram desenvolvidas a partir de 1941, num 

total de sete colônias, implantadas nos estados de Mato Grosso, Pará, Goiás, Piauí, 

Maranhão, Amazonas e Paraná. Em Mato Grosso foi implantada a Colônia Agrícola 

Nacional de Dourados44, no sul do Estado. Conforme Barrozo (2008, p. 18), a Colônia de 

Dourados “[...] atraiu milhares de migrantes pobres oriundos de Minas Gerais, do interior 

de São Paulo e principalmente dos estados do Nordeste, predominando entre eles os 

baianos”. Menezes (2011, p. 4) informa que “[...] devido aos percalços da política, 

somente em 1948, durante o governo Dutra é que a colônia foi definitivamente implantada 

e começou a receber migrantes”, mas, foi na “[...]década de 1950, no segundo governo 

de Vargas, em um novo momento político que as migrações tomaram impulso e chegaram 

a números exorbitantes”.  

Se a Colônia Agrícola de Dourados impactou a realidade econômico-social da 

região Sul-mato-grossense, foi a Expedição Roncador-Xingu que se efetivou como 

importante instrumento de interiorização da “civilização” nos “vazios” do Araguaia e do 

que seria depois o Nortão. Ainda que não seja o objetivo aprofundar uma crítica sobre o 

que significou a Expedição Roncador-Xingu para os Povos Originários e para os 

sertanejos que habitavam o Brasil Central interessa evidenciar, por um lado, o 

extraordinário esforço e realização humana que a Expedição representou e, por outro lado, 

deixar claro a sua natureza de ponta-de-lança, ou aríete, para o processo da “civilização 

do capital” nessa região. Assim, demonstrar que a grandiosidade desse feito epopeico 

tinha como seu objetivo fundamental não um desenvolvimento “desinteressado” da 

região, mas, determinado desenvolvimento; este, cuja finalidade não era bafejar sobre 

aqueles “brancos” das nossas cartas geográficas “o sopro desenvolvimentista”45, 

conforme indicam os Villas Bôas (2012, p. 624).  

                                                 
44 Naquele então o território mato-grossense ainda não havia sido dividido (o que só ocorreria em 1979), 

de modo que a instalação da Colônia foi elemento de grande impacto econômico-social para o a região sul 

do estado, notadamente de Dourados e região; esse impacto deveu-se à “explosão” demográfica provocada 

pela migração dos colonos e suas famílias para a região e, por conseguinte, pelas atividades econômicas 

que se desenvolveram em função da presença ou assentamento dessas famílias. Além disso, é importante 

anotar que, pelo menos, parte das terras destinadas à Colônia era terra de Povos Originários, do que se pode 

inferir as consequências da Colônia para essa gente. 
45 Villas Bôas (2012, p. 624) 
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De fato, o desenvolvimento que se materializou, manifestou-se perversamente 

perante às necessidades das populações sertanejas que existiam e das que vieram depois. 

Conforme se verá adiante, as relações sociais que foram inauguradas nesses sertões, à 

guisa de “progresso” ou “desenvolvimento”, não resultaram na elevação das condições 

econômico-sociais das famílias que lá habitavam, de modo a fazê-las economicamente 

autônomas e governantes do próprio desenvolvimento; embora, é verdade, tenha 

inaugurado um novo tipo de desenvolvimento econômico-social. No caso dos Povos 

Originários, deu-se precisamente o contrário, ainda que seja imperioso reconhecer a 

importância do Parque Nacional do Xingu para essa gente; contudo, essa importância se 

insere na realidade de caos que a “civilização do capital” lhes impusera, isto é, diante da 

destruição das suas condições de vida, da invasão e degeneração dos seus territórios, etc. 

O Parque emerge como um “oásis” em meio a desertificação produzida pela civilização 

que o criou. Ainda assim, é imperioso admitir que, face a outras experiências de 

interiorização/expansão da economia capitalista, notadamente nos USA e mesmo nas 

primeiras investidas da civilização europeia sobre os sertões do Brasil, tal procedimento, 

face ao que se verificou durante essa re-ocupação e depois, certamente livrou do 

extermínio muitos desses povos.  

Entretanto, deve-se entender que a reserva, numa área de 26.500 km2 (apesar da 

crítica de muitos grandes proprietários rurais e entidades do Agronegócio, que reclamam 

o “desperdício de tanta terra para meia dúzia de índios”), não representou empecilhos 

para a interiorização/expansão das relações capitalistas de produção na região em que está 

implantada. Na verdade, as suas especificidades e ineditismo, sob determinados aspectos, 

fazem do Parque uma “cortina de fumaça” que impede a muitos de enxergarem a 

realidade dos povos que não vivem ali; inclusive os massacres sofridos por vários desses 

povos, mortos ou expulsos dos seus territórios para darem lugar aos projetos de 

colonização pública e privada, bem como e, em especial, para grandes empresas 

agropecuárias. Daí que, nem o destemor e bravura dos que, por seu trabalho, realizaram 

a Expedição devem ser minimizados; nem deve ser esquecido que tão grande esforço e 

realização, de fato, foram absorvidos, subsumidos, na lógica do capital.  

Os próprios Villas Bôas (Idem, p. 624 - 625), à guisa de “balanço” ou para realçar 

os resultados da Expedição, afirmam: 

 

A explosão demográfica no vale foi uma realidade. Isso veio facilitar a 

abertura de fazendas em ambas as margens do grande rio. 
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As vilas de ontem são as cidades de hoje [...] 

Nenhuma vila no Araguaia, por mais esquecida que fosse, deixou de 

sentir o sopro desenvolvimentista que percorreu o grande vale [...] 

A predição do ministro João Alberto estava acontecendo. Inúmeras 

fazendas começaram a ser instaladas na região. Com as vilas que se 

tornaram cidades, a navegação foi estimulada. Consolidando o 

progresso, linhas aéreas se estabeleciam em diversos pontos. 
 

Na realidade, aquele empreendimento, que se materializa com a criação de 

povoações, contatos com Povos Originários, abertura de estradas na forma inicial de 

picadões, instalação de equipamentos de apoio como postos de telégrafos, pista de pouso, 

etc., só pode ser entendido se inserido no universo da racionalidade do capital. Fora da 

racionalidade capitalista (ou da sua finalidade intransigente – a valorização), a Expedição 

pode avultar-se epicamente pela bravura, denodo, desinteresse e compromisso dos seus 

realizadores/expedicionários, mas, desvanece-se em seu significado concreto, histórico, 

em face das condições econômico-sociais da gente sertaneja-trabalhadora daquele então 

e de depois, em função dos negócios que lá foram implantados e se desenvolveram. 

Concretamente, a Expedição efetivou-se como um importante instrumento do capital para 

o seu entranhamento nesses sertões e, assim, para a própria expansão/valorização. 

 

1.2.3 A abertura de estradas 

Conforme indicado incialmente, até meados da década de 1970, as duas gandes 

regiões mato-grossenses do Nortão e do Araguaia estavam isoladas até mesmo em relação 

às demais regiões do Estado, inclusive da Capital, devido a inexistência de estradas ou à 

péssima condição de trafegabilidade nas que existiam. Dessa forma, entende-se os níveis 

de dificuldade que as populações não indígenas tiveram que enfrentar para se instalarem 

em épocas anteriores a essa, tanto no que seria o Nortão, quanto no Araguaia. Ilustra essas 

dificuldades os relatos dos Villas Bôas (2012, p. 82-84) sobre as atividades da Expedição, 

abrindo caminho no rumo do Xingu na forma dos picadões que, de fato, constituíram 

grande parte do traçado da BR 158, em seu trecho mato-grossense46; bem como marcando 

                                                 
46 Hoje, 12 de julho [de 1945]. Faz exatamente um mês que partimos do rio das Mortes. E 

exatamente hoje atingimos as primeiras elevações do Roncador, deste Roncador tão falado e tão pouco 

conhecido. Podemos dizer que nesta data vimos e transpusemos essa serra famosa, em cujas encostas e 

desfiladeiros domina, impassível e livre, o xavante poderoso. [...] Deixamos a picada descendo a encosta 

do outro lado da serra, onde encontramos uma aldeia de índios abandonada. [...] Os cerrados se estendem 

para a frente até onde a vista alcança, cobrindo chapadas, espigões e elevações maiores. Por todos os lados, 

colunas de fumaça isoladas e grandes queimadas. Não há dúvida de que os xavantes são numerosos e 

ocupam toda esta região, a menos que também a habitem outras tribos ainda desconhecidas. [...] Nova 

mudança. Saímos do Cana Brava para uma várzea onde há um grupo de árvores que suportam as nossas 

redes. A água dista uns duzentos metros. O corixo aqui perto corre no meio de um charco. A mudança era 
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com picadões o traçado da BR 163, no trecho em que esta atravessa territórios de Povos 

Originários no norte mato-grossense. 

O relato dos Villas Bôas sobre essa inóspita realidade interiorana, sertaneja, 

indicando tudo como desértico, senão de “índios”, sem dar publicidade às presenças das 

poucas pessoas que ali viviam desprovidas dos meios mais simples para um razoável 

conforto, revelando enfaticamente a falta de estradas para acessar essas regiões – tudo 

isso, fartamente publicado, notadamente, pelo Repórter Esso, certamente favorecia às 

massas dos centros urbanos litorâneos do país assimilarem como verdadeiro o discurso 

oficial, que caracterizava tudo isso como o “grande vazio” que precisava ser ocupado. Ao 

mesmo tempo em que estimulava a muitos, face a realidade de pobreza e desprovidos de 

perspectivas econômico-sociais, “tornarem-se” migrantes; isto é, buscarem animados por 

tal discurso/propaganda, aquelas terras “livres”, desérticas, para delas se apossarem, 

instalarem-se e produzir suas condições materiais de vida. 

Conforme MARGARIT (2013, p. 14): 

 

[...] o governo de JK [1956 – 1961] adotou uma série de medidas, entre 

elas, estava a construção da nova capital no planalto central, estratégica 

para promover a integração do território nacional a partir de rodovias 

que de lá partiriam, e alcançariam os extremos do país[...]   

Neste período, a construção de duas rodovias foi de fundamental 

importância no processo de integração nacional, a BR-29 (atual BR-

364) ligando Brasília a Rio Branco no Acre, passando por Cuiabá no 

Mato Grosso e Porto Velho em Rondônia, e a BR-14 (atual BR-153) 

ligando Brasília a Belém no Pará. Ambas, contornando a Amazônia, 

como “pinças”, para apanhar recursos naturais e integrar estas regiões 

ao Centro-Sul do país [...] 

 

Temos, assim, que a abertura dessas estradas, bem como a pavimentação de 

outras em período posterior, favorecerá a migração de trabalhadores, em números cada 

vez maiores, para estes sertões; de fato, atraídos por projetos econômicos, pela 

propaganda governamental e empresarial, pelo garimpo, etc., conforme se verificou47 , a 

                                                 
mais do que necessária. A distância do Cana Brava à ponta do serviço já ia a mais de dez quilômetros. 

Percorrer isso duas vezes por dia, além do serviço, não é brincadeira [...] A picada continua.  

 
47 Conforme relatam os Villas Boas (2012, p. 167): “Antes da saída do Garapu, o coronel 

Vanique [chefe da Expedição], atendendo a um pedido da United Press, incumbiu-nos de mandar 

mensagens focalizando os aspectos mais interessantes da marcha da Expedição, para serem transmitidas 

pelo Repórter Esso”.  
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massa de trabalhadores que rumam para as “terras sem gente” fez a população estadual 

crescer num ritmo acelerado nas décadas de 1960, 1970 e 198048.  

Analisando os vários elementos que impulsionam ou facilitam a migração, 

Ferreira (1986, p. 50) afirma o seguinte: 

 

Devem ser atribuídas, ainda, a orientação e tendências dos fluxos 

migratórios para o Norte e Centro-Oeste a uma série numerosa de 

eventos, dentre eles cabendo destacar a construção de estradas, como a 

Transamazônica, Perimetral Norte, Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Porto 

Velho que, concluídas umas, outras inacabadas e até mesmo 

desativadas, têm propiciado trânsito livre nas regiões de fronteiras. Da 

mesma forma, as ligações asfálticas: Belém-Brasília, Cuiabá-Brasília, 

Cuiabá-São Paulo, como como a construção de inúmeras estradas 

vicinais (estaduais e municipais) que, somadas aos cursos de rios 

navegáveis, permitiram fácil penetração do migrante em áreas de difícil 

acesso e, então, desconhecidas. 

  

Destaquemos, então, as rodovias que se afiguraram como as mais importantes 

para a interligação das regiões mato-grossenses entre si e do estado de Mato Grosso com 

os demais estados e regiões do país: 

a) BR Cuiabá – Porto Velho, ou BR 364. Uma rodovia que tem início na cidade 

de Limeira – SP e termina na cidade de Rodrigues Alves no extremo oeste do estado do 

Acre, totalizando 4.324,6 km de extensão; uma obra iniciada no governo de Kubistchek 

que, atendendo reivindicações de lideranças políticas da região Norte, determinou a sua 

construção no início de 1960, cuja pavimentação (em apenas da sua extensão), só se deu 

em meados da década de 1980.  

Esta rodovia entra em Mato Grosso por sua região Sul, no município de Alto 

Araguaia e, atravessando o estado em sentido diagonal (sudeste – noroeste), passa por 

Cuiabá e finaliza seu traçado em solo mato-grossense no município de Comodoro, na 

divisa com Vilhena – RO; por esse traçado, a estrada se efetivou como um importante 

instrumento para a integração de Mato Grosso com o vizinho estado de Rondônia e a 

Região Norte, além de ter representado o meio pelo qual as regiões Noroeste e Médio-

Norte mato-grossenses fossem acessadas e desenvolvidas. 

b) BR Cuiabá – Santarém ou BR 163. Trata-se de uma rodovia longitudinal, 

que interliga 06 (seis) estados brasileiros; sua construção integrava o conjunto de obras 

                                                 
48 Conforme IBGE. Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000. Tabulações especiais 

NEPO/Unicamp, temos as seguintes taxas de crescimento da população mato-grossense, ao ano: 1970-1980 

= 6,59%; 1980-1991 = 5,4%; 1991-2000 = 2,37%. De acordo com essas tabulações, a população de Mato 

Grosso cresceu de 598.879 habitantes em 1970, para 2.498.150 habitantes em 2000.  
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previstas no PIN – Plano de Integração Nacional, cuja realização coube ao 9º BEC, 

iniciada em 1971. A rodovia tem o início do seu traçado no município de Tenente Portela 

– RS, passa por Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e chega até a 

cidade de Santarém no Pará, num total de 3.467 km de extensão; o trecho denominado de 

Cuiabá – Santarém, que compreende uma extensão de 1.780 km, efetivou-se como de 

fundamental importância para todo o processo econômico-social que se desenvolveu no 

Nortão a partir da década de 197049. Diversos estudos realizados demonstram os impactos 

da sua construção na realidade estadual50: para o meio ambiente, para os Povos 

Originários, para a migração da mão-de-obra necessária aos processos produtivos que se 

instalaram em suas margens, etc. Um fato interessante chamou a atenção sobre essa 

rodovia, na entrevista concedida por “A-P”, que é importante ser apresentado:  

 

A BR-163, ela tinha um traçado feito pelo Marechal Cândido Rondon, 

que ela passaria por Vera – ali eram as cabeceiras [de rios]. Então, não 

precisaria fazer nada, absolutamente nada, daquilo que tá feito aqui, em 

Sorriso, Lucas [do Rio Verde]; que... Não tem aquilo que... ergue toda 

a rodovia [refere-se ao aterros] porque, senão... aquilo alagava tudo. Lá 

por Vera não alagaria, o Marechal Cândido Rondon tinha determinado 

que era pelas cabeceiras dos rios [por onde o traçado da rodovia deveria 

passar]. Num determinado dia, Ernesto Geisel diz para Ênio Pipino: oh, 

não vai mais passar mais por Vera. Nós precisamos trazer a BR – 163, 

bem mais à esquerda, porque nós temos Belém-Brasília, temos Cuiabá-

Porto Velho, e nós precisamos colocar no meio porque, 100 km à direita 

e 100 km à esquerda de cada rodovia federal pertence ao Governo 

Federal. Então, trouxeram. Ele recebe uma informação privilegiada e 

fala assim: então vou fazer Sinop. Sinop não existia, não tinha plano, 

não tinha nada; vem, implanta Sinop e foi todo esse sucesso e tal. Mas, 

aí nós tivemos um outro problema, porque a BR-163, ela alagava, né? 

Para chegar até Cuiabá [demorava-se até três dias] sim, porque tinham 

baixadas terríveis e não tinha como passar; lá por Vera, Nova Ubiratan, 

ela sairia [...] era tudo alto, é tudo alto e aqui não tinha como. Você vê 

que doidera!  

                                                 
49 Sobre a abertura da rodovia no trecho mato-grossense, diz os Villas Boas (2012, p. 536): No 

alto da serra do Cachimbo [...] havíamos aberto em 1949, um campo de aviação como parte do programa 

da Fundação Brasil Central. Entregue posteriormente ao Ministério da Aeronáutica, foi ele equipado para 

constituir importante base de segurança e proteção de voo. [...] foi projetada a estrada Cuiabá-Santarém, 

cuja abertura foi entregue ao 9º BEC, sediado em Cuiabá, ficando, portanto, a missão entregue ao seu 

comandante, coronel Meirelles. Sabendo esse comando que a sua vanguarda teria de cortar áreas de índios 

arredios não só nas fraldas da serra como na extensa região do rio Peixoto de Azevedo, solicitou da 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI), através do Ministério do Interior, uma ampla colaboração. O Parque 

Nacional do Xingu, criado na área xinguana no governo Jânio Quadros, foi designado a prestar a cobertura 

solicitada. Isto feito, começou-se, imediatamente, a organizar o grupo que iria atender a nova frente de 

trabalho. Assentamos que ela deveria ser composta somente de índios e com a uma proporção maior de 

Kaiabi, uma vez que iríamos agir numa região que fora sua. Cláudio seria o encarregado dessa missão. Pela 

primeira vez se estabeleceria um quanto a cada índio participante. Com o saldo apurado comprar-se-ia para 

cada qual aquilo que por ele fosse solicitado. Todo o ônus [...] seria da Fundação Nacional do Índio. 
50 Dentre esses estudos, destaca-se o de Margarit (2013, p. 12-31); Souza (2014). 
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Ou seja, o traçado original da BR-163, feito por Rondon, obedecia a critérios de 

ordem técnica, de forma que, guiando-se pela topografia natural da região, buscava-se as 

suas partes mais altas para instalar a rodovia e, assim, evitar maiores custos para a sua 

implantação. No traçado determinado pelos militares, a implantação da rodovia exigiu 

todo o trabalho de aterramento ou elevação do seu leito para que houvesse condições de 

trafegabilidade e, ainda assim, antes da sua pavimentação, em condições muito precárias. 

Trata-se de um elemento que merece maior aprofundamento, para se determinar as razões 

dessa decisão e as suas consequências econômico-sociais; não é o objetivo deste trabalho. 

Entretanto, é importante destacar a simbiose entre iniciativa privada e o Estado/Governo 

nesse fato; em que o empresário com informações importantes fornecidas pelo 

Estado/Governo define ou incrementa um negócio que lhe garantirá ganhos econômicos 

extraordinários e destacado prestígio político.    

c) BR 158. O trecho mato-grossense dessa rodovia (que se inicia em Santana do 

Livramento – RS e termina em Altamira – PA) tem uma extensão de 803,6 km, iniciando-

se no município de Pontal do Araguaia, na divisa com Goiás e é finalizado no município 

de Vila Rica, na divisa com o Estado do Pará. Esta parte da rodovia foi iniciada em 1943, 

mas, somente na década de 1960, foi retomada e concluída a sua abertura, sendo que a 

sua pavimentação, iniciada na década de 1980, ainda não foi concluída. 

Os diversos empreendimentos públicos e privados “plantados” ao longo das suas 

margens atestam a importância da rodovia para o desenvolvimento da região; destacando-

se os grandes empreendimentos agropecuários instalados no extremo nordeste do Estado, 

já nas décadas de 1960 e 1970, bem como um conjunto de projetos de colonização 

realizados pela COOPERCANA – Cooperativa Agropecuária Mista Canarana Limitada 

liderada pelo pastor luterano Norberto Schwantes51. 

d) BR 070. Trata-se de uma rodovia radial que tem início na Capital Federal, e 

entra em Mato Grosso no município de Barra do Garças, passa por Cuiabá e segue até o 

município de Cáceres, na fronteira com a Bolívia.  

No mapa abaixo se pode visualizar o traçado dessas rodovias: 

                                                 
51 Norberto Schwantes foi uma figura importante no processo de colonização de Mato Grosso, 

tanto em relação ao Nortão (projeto Terranova), quanto no Araguaia (projetos Canarana, Água Boa, Garapu 

e Kuluene) como líder-presidente das cooperativas que realizaram esses projetos; foi Deputado Federal 

Constituinte (1988). Para maiores informações sobre esses projetos é interessante a obra: SCHWANTES, 

N. Uma cruz em Terranova (1989); também, o trabalho de SANTOS, J. V. T. dos. “Programa de 

colonização Terranova (2008). In: BARROZO, J.C. Mato Grosso, do sonho à utopia da terra. Cuiabá-MT: 

EdUFMT/Carlini e Caniato, 2008, p. 97-140. 
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Fonte: Google Maps52.  

 

Além dessas rodovias, o Estado foi sendo “cortado” por dezenas de rodovias 

estaduais e municipais para atender as novas povoações e empreendimentos econômicos 

que foram instalados nas suas diversas regiões. É importante notar, ainda que pareça uma 

obviedade, o caráter comercial dessas estradas, tanto as federais quanto as estaduais e 

municipais. A necessidade de boas estradas é sempre justificada pelo que exige o 

mercado, que as tem e as divulga como elemento fundamental para o desenvolvimento 

do comércio, mediante o qual, as condições de vida das populações se desenvolveriam. 

É evidente que na estrada feita para “escoar” as mercadorias, a soja, o gado, o 

algodão, o calcário ou a madeira, etc., também trafega o peão acidentado, a trabalhadora 

com problemas na gravidez, o filho que vai visitar os pais em outras regiões, o grupo de 

teatro, etc., mas, esta última utilidade da estrada não foi o que motivou a sua construção; 

do que se pode depreender que, não fosse aquela necessidade do capital, ou dos seus 

empreendimentos ali instalados, a estrada não teria sido construída. É o que se pode 

constatar, verificando a história da construção de cada uma dessas estradas (a concepção 

do seu traçado, a priorização do investimento de recursos para sua execução, para a 

pavimentação, etc.); ou seja, só ocorre quando o processo econômico liderado pela 

empresa privada exige. Daí que, para garantir a migração da mão-de-obra necessária, a 

                                                 
52 Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=mapa+rodoviario+br+158 Acessado em 

28/04/2015. 
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simples abertura da estrada-chã é suficiente, mas, para o transporte da mercadoria a um 

custo menor (o que garante maior competitividade e ganhos para os proprietários nos 

mercados interno e externo, notadamente neste) exigem-se melhorias, especialmente a 

pavimentação asfáltica. 

É interessante destacar que, quando a estrada recebe as melhorias necessárias 

para o transporte adequado das mercadorias, quando atinge as condições de 

trafegabilidade igual às das regiões mais desenvolvidas do país, o que requer o seu 

alargamento e a pavimentação, então, o capital empreende a sua exigência final: a 

privatização. A “necessidade” da privatização, universalizada e entranhada nas massas 

trabalhadoras como necessidade de todos, para mais progresso para todos; assim, passa a 

defender que ao Estado/Governos deve caber a responsabilidade “apenas” sobre a oferta 

e o desenvolvimento da Educação, da Saúde, da Segurança Pública, etc. O interessante é 

que a defesa dessa redução das responsabilidades do Estado/Governos só é enfatizada 

após a infraestrutura estar realizada, ou em condição de ser explorada como um rendoso 

negócio. Então, o capital, que exigiu a construção da rodovia com recursos públicos, 

apropria-se da mesma através de negócios cujas regras ele mesmo determina; negócios 

que são geralmente efetivados com financiamentos públicos para a aquisição do bem 

público, sob juros subsidiados em prazos generosos53.  

 

1.2.4 A construção de Brasília e a transferência da Capital Federal para o Centro-

Oeste 

A construção de Brasília e a instalação da Capital da República foi, 

indubitavelmente, uma das decisões/ações governamentais de maior impacto para a 

Região Centro-Oeste. A construção da Capital e a transferência da sede do Governo 

Federal do litoral, do Rio de Janeiro, para o Centro-Oeste, materializou-se como um 

conjunto gigantesco de diversas obras, mobilizando massas humanas e recursos 

financeiros e materiais em proporções jamais vistas no país, num espaço de tempo tão 

                                                 
53 Na realidade os processos de privatização do Estado são realizados de várias formas. Um 

desses programas de privatização foi desenvolvido, no Governo de Blairo Maggi (2003-2007, 2007-2009), 

na forma de “Parceria Público-Privada”; esse programa consistiu, basicamente, em realizar obras de 

abertura e pavimentação de rodovias com seus custos repartidos (nem sempre igualitariamente) entre 

governo e empresários, de forma que, após concluída a obra, a rodovia ficava sob o domínio e para a 

exploração da iniciativa privada. 

Além desse programa, tem-se a privatização direta do patrimônio público, isto é, da transferência 

das rodovias estaduais para empresas privadas que, então, passam a explorá-las mediante a cobrança de 

pedágios, etc. Nem sempre essa privatização tem ocorrido de forma pacífica; é o caso da rodovia MT – 251 

(Cuiabá – Chapada dos Guimarães), em que, sob protesto e contestações várias da população, especialmente 

de Chapada dos Guimarães, o governo estadual teve que recuar da sua privatização.     
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curto. Essas ações se efetivaram como elementos de um projeto econômico-social 

complexo, cuja finalidade fundamental, concreta, converge sempre para atender as 

necessidades de expansão/interiorização do capital.  

Desse modo, além das obras físicas da nova Capital, necessárias para abrigar 

todos os aparelhos burocráticos centrais dos três poderes, etc., exigiu-se a realização de 

um conjunto de outras obras de infraestrutura, fundamentais para a implantação e 

afirmação efetiva de Brasília como a nova sede do Governo Federal para funcionar como 

o elemento político-administrativo de integração nacional. Geralmente, escapa das 

análises correntes sobre esse processo, notadamente face a sua monumentalidade, esse 

seu caráter capitalista, isto é, a sua conformação no processo da valorização/expansão do 

capital; com efeito, a miríade de rendosos negócios, que a construção em si ensejou às 

empresas privadas e seus proprietários não se afigura como apenas a ponta do iceberg. 

Ainda que a construção/transferência da Capital Federal para o interior do Brasil seja algo 

a que governantes e mandatários se referem desde o Brasil-Império, tem-se que se trata 

de uma ação estratégica do capitalismo, isto é, do movimento do capital, no sentido da 

preservação da integridade do território nacional e da integração das suas diversas regiões, 

não abstratamente, mas, concretamente, econômico-socialmente, segundo à necessidade 

do capital, conforme indica Marx (...).  

Neste sentido, avulta-se, no conjunto das estruturas físicas construídas, o novo 

mapa de estradas que foi sendo desenhado e construído, ligando por rodovias o Centro-

Oeste ao restante do país. Rodovias que, conforme demonstrou-se, conectaram Mato 

Grosso ao próprio Centro-Oeste e ao restante do país, de modo, inclusive, a facilitar a 

mobilização e transporte das multidões de trabalhadores para serem empregadas como a 

mão-de-obra necessária para a realização das obras da Capital. Conforme foi tratado, 

essas estradas facilitaram a migração de multidões para as regiões mato-grossenses onde 

diversos empreendimentos públicos e privados foram implantados. Grande parte dessa 

gente é que foi povoar os chamados “vazios demográficos” nas regiões Norte e Centro-

Oeste, notadamente em Mato Grosso. 

Assim, é necessário destacar, nesse processo da construção/transferência da 

Capital Federal para a região Centro-Oeste, o seu elemento fundamental: a mão-de-obra 

assalariada. Essa mão-de-obra que, na realidade, materializou as extraordinárias 

transformações econômico-sociais, quase sempre é “escondida” na aparência imediata da 

profusão de obras realizadas; estas que se elevam como realização da intrepidez do 

“dirigente” em negação ao subalterno, ao trabalhador. É essa mão-de-obra que (deslocada 
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das diversas regiões do país para estes “ermos” do Centro-Oeste, de forma dirigida ou 

“espontânea”) baterá à porta dos diversos empreendimentos e negócios do capital, 

oferecendo-se para ser consumida no processo produtivo em troca do salário – que é único 

meio que lhe restou para adquirir a própria sobrevivência.    

Conforme o Censo do IBGE (1970, p. 14): a população de Mato Grosso saltou 

de 522.044 habitantes em 1950, para 1.623.618 habitantes em 1970; vê-se que, em duas 

décadas, a população mais que triplicou. Por esses números, deve-se inferir que esse 

crescimento extraordinário só poderia se efetivar mediante políticas de caráter 

excepcional por suas abrangências e intensidades. Não há no contexto nacional outro 

acontecimento que tenha produzido tamanho impacto econômico-social, notadamente 

demográfico, senão a construção/transferência da Capital Federal para o Planalto Central. 

Tem-se, assim, essa construção/transferência, como um processo econômico-social que, 

conjugando uma diversidade de políticas, promoveu a mobilização, a dispersão e o 

enraizamento do elemento força de trabalho em todos os estados da Região, 

estabelecendo a condição fundamental para o desenvolvimento do processo do capital: o 

trabalhador assalariado. 

 

1.2.5 A distribuição monopolizada das terras mato-grossenses 

No processo de estruturação das condições para o entranhar-se e o desenvolver-

se das relações capitalistas de produção nos territórios mato-grossenses, além do que já 

foi tratado, deve-se conceber a “distribuição” destas terras, a cargo do Estado e dos 

governos que se sucedem, como o elemento estratégico fundamental. Será pela negação 

da propriedade da terra à classe trabalhadora que o capital fará dessa massa de homens e 

mulheres dispersados nos territórios centro-oestinos, notadamente em Mato Grosso, uma 

multidão que só poderá garantir a sobrevivência, vendendo a própria força de trabalho 

aos proprietários, aos capitalistas, em troca de um salário. 

A transformação dessa massa de homens e mulheres em despossuídos e 

assalariados é, segundo Marx (1975, p. 664), “[...] o fundamento efetivo, o ponto de 

partida do processo de produção capitalista”; de modo que é importante, para a 

compreensão concreta desse processo, destacar a singular observação de Marx (Idem, p. 

886):  

 

Quando o trabalhador [...] pode acumular para si mesmo, o que pode 

fazer quando é o proprietário dos seus meios de produção, é impossível 
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a acumulação capitalista e o modo de produção capitalista, falta para 

isso a imprescindível classe dos assalariados. 

 

A expropriação que, segundo Marx (idem, p. 887), “[...] forma a base do modo 

capitalista de produção”, desenvolveu-se na forma de um complexo processo, envolvendo 

diversas instituições estatais (a Justiça, o Parlamento, o Poder Executivo, a Polícia, etc.), 

organizações paraestatais (os jagunços e matadores profissionais, milícias a serviço do 

latifúndio, etc.) e da Sociedade Civil (setores da Igreja Católica, meios de comunicação, 

sindicatos, federações e outras organizações patronais, etc.), materializando-se em dois 

movimentos que se complementam: a) pela expulsão das famílias de trabalhadores que, 

na condição de posseiros, ocupavam e viviam na terra, trabalhando-a e, assim, garantindo 

as próprias condições materiais de existência; b) pelo impedimento da ascensão dessas 

massas à condição de proprietários da terra, mediante diversos mecanismos, dentre os 

quais destaca-se o pagamento em dinheiro pela terra, o que, de imediato, reduz tal 

possibilidade a minguados indivíduos, mesmo para a condição de pequenos proprietários. 

É dessa forma que o capital, através de mecanismos estatais e paraestatais, legais 

e ilegais estabelece e disponibiliza para os seus próprios empreendimentos, para os seus 

diversos negócios, a força de trabalho assalariada que lhe é necessária para todo o 

processo da autovalorização; é o que nos lembra Marx (1975, p. 885): 

 

[...] a propriedade de dinheiro, de meios de subsistência, de máquinas e 

de outros meios de produção não transformam um homem em 

capitalista, se lhe falta o complemento, o trabalhador assalariado, o 

outro homem que é forçado a vender-se a si mesmo voluntariamente. 

[...] o capital não é uma coisa, mas uma relação social entre pessoas, 

efetivada através de coisas. Um cavaleiro de nome Peel [...] levou 

víveres e meios de produção no valor de 50.000 libras esterlinas da 

Inglaterra para Swan River, na Austrália Ocidental. Peel foi prudente a 

ponto de levar consigo, além disso, 3.000 pessoas da classe 

trabalhadora, homens, mulheres e crianças. Chegando ao lugar de 

destino ficou Peel sem um criado para fazer sua cama ou trazer-lhe água 

do rio. Infeliz Peel, que previu tudo, menos trazer as relações de 

produção da Inglaterra para Swan River! 

 

Contrariando a concepção de que, em determinada quadra da história estadual 

(mediante os projetos de colonização, especialmente nas décadas de 1970 e 1980), os 

governantes tivessem concebido e implementado políticas de distribuição da terras na 

perspectiva de tornarem proprietários os milhares de migrantes “sem-terra” trazidos para 

estas “terras sem homens”, defende-se que estas terras “vazias” nunca foram alvo de um 
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processo efetivo de distribuição entre as massas trabalhadoras. Na realidade estadual, o 

que se verifica desde 1719, é a classe proprietária se assenhorar destas terras mediante o 

Estado e os governos que se sucedem (sempre da classe proprietária ou ao seu serviço), 

de forma a conceder à classe trabalhadora (por força das suas lutas, organizações e 

movimentos) apenas nesgas destes territórios, seja no sentido de administrar as lutas ou 

confrontos de classe, seja para abastecer o próprio território com a mão-de-obra 

necessária ao consumo da produção capitalista. 

Mas, é importante esclarecer que essa forma estatal-capitalista de proceder em 

relação à propriedade da terra não nasceu ali, na década de 1970. Segundo Laranjeira 

(1983, p. 6), o sistema de Sesmarias (1530) foi o “[...] primeiro instituto de Direito 

Agrário no Brasil, como instrumento jurídico de implantação da propriedade privada no 

país”. Assim, a classe dominante lusitana, a fidalguia, apropriou-se legalmente das terras 

brasileiras, por concessão da Coroa Portuguesa; e, à margem da lei, os “demais” também 

se “apropriaram”, diz Laranjeira (idem, p. 6 3 7): 

 

Difundiram-se então os latifúndios, base em que se firmou o sistema 

colonial, pelo aspecto fundiário. Os colonos eram os senhores, que 

deram origem à aristocracia da Colônia, por sua vez sustentáculos – 

conscientes ou inconscientes – da burguesia comercial da Metrópole. 

Enquanto isso, outro seria o tratamento para as demais pessoas que 

aportavam no Brasil, sem grandes recursos [...] para eles a solução era 

lavrar sesmarias alheias nas partes que, ao longe, os sesmeiros 

deixavam abandonadas, ou lavrá-las nos eitos próximos com o 

consentimento dos proprietários. 

Daí a constatação, em nossa fenomenologia agrária de antanho, de um 

modo diverso da detenção da terra: a posse, que não tinha o respaldo do 

título dominial – a carta de sesmaria – que se iria espraiar pelos terrenos 

privatizados, tanto como nos terrenos de domínio público.  
 

Pode-se dizer que a posse, como forma de ocupação efetiva da terra, emerge 

como necessidade material vital (de garantir a produção das condições materiais de 

existência) do posseiro, dos despossuídos, da classe dos não-proprietários. Entretanto, 

para o sistema oficial de certificação da propriedade privada, a apropriação de fato, na 

forma da posse para o próprio trabalho de subsistência, desenvolve-se como negação da 

propriedade, de modo a confrontá-la em sua natureza capitalista – esta que, na verdade, 

materializa-se como expropriação dos despossuídos (ou negação da propriedade a estes), 

em favor da classe dos proprietários. 

Diversos trabalhos científicos de pesquisadores da Universidade Federal de 

Mato Grosso tratam do problema da expropriação da terra ocupada e trabalhada de fato, 
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por posseiros, comunidades tradicionais, quilombolas, Povos Originários, etc., em 

diferentes regiões de Mato Grosso54. É ilustrativo, em relação àquela realidade de 

expropriação, bem como à abrangência e qualidade desses estudos, a interpretação que 

Barrozo (2010, p. 11 e 12) faz dos trabalhos de Moreno (2007) e Moraes (2004), os quais 

tratam precisamente de experiências que se desenvolveram em localidades dessa região 

do Nortão: 

 

Com a Constituição Federal de 1891 [...] regulamentada pela Lei de 

Terras do Estado, de 1892, as terras devolutas [...] passaram para a 

jurisdição estadual. A partir daquela lei, a elite política e econômica do 

estado foi se apropriando privadamente das terras públicas situadas no 

Estado de Mato Grosso. Os ervais do sul do estado, nos limites 

extremos com o Paraguai e Paraná, arrendados no início, com o tempo 

tornaram-se propriedade privada. No norte do estado, nos vales dos rios 

Arinos, Juruena, Teles Pires e Paraguai, os seringais nativos arrendados 

para grandes empresas, de propriedade de empresários de famílias 

tradicionais de Mato Grosso, se tornaram propriedade privada dos 

mesmos nas primeiras décadas do século XX. As matas de várzea do 

Rio Paraguai, nos atuais municípios de Barra do Bugres, Tangará da 

Serra e Cáceres, eram ocupadas por populações tradicionais que 

extraíam a poaia (ipecacuanha). Estas populações perderam suas terras 

para adventícios que as legalizaram em cartórios, sobretudo nas décadas 

de 60 e 70. 

 

A terra é um elemento fundamental para a afirmação da condição de classe dos 

proprietários, de modo que os processos de entranhamento e desenvolvimento das 

relações capitalistas de produção nestes territórios, no período que estamos analisando, 

materializam-se (e só poderiam se materializar) confirmando essa condição pela 

apropriação legal da terra. Assim, visto que é a consolidação da condição de não-

proprietários das massas trabalhadoras, que irá afirma-las como massa trabalhadora 

assalariada; o fato de as famílias trabalhadoras assentadas não terem permanecido na 

terra, não significa que, necessariamente, os projetos de colonização tenham fracassado, 

sejam estes públicos ou privados. Fracasso, ou não fracasso, só possível determinar por 

uma perspectiva de classe.  

Mas, o que se vê divulgado em diversos trabalhos de autores bem intencionados, 

sobre o processo mato-grossense é a indicação de que houve fracasso, e que tal fracasso 

dever-se-ia ou a incompetência técnica desse ou daquele governante e sua equipe, ou à 

                                                 
54 Deve se destacar os trabalhos organizados pelo professor João Carlos BARROZO (2008; 2010); do 

professor Edison Antônio de SOUZA (2010; 2013); da professora Iselda Correa RIBEIRO (1998); da 

professora Lylia da Silva Guedes GALETTI (2012); do professor Eudson de Castro FERREIRA (1986). 
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falta de recursos necessários, ou, ainda, ao “descompromisso” dos políticos, etc. Na 

realidade, as explicações para o tal “fracasso” não ultrapassam a aparência do problema, 

situam-se na administração dos projetos, na má condução da implantação e do seu 

desenvolvimento, sem nunca aprofundar até a sua essência. Quase nunca tratam da sua 

natureza capitalista, isto é, não se busca ver esses projetos como um dos instrumentos 

para a dispersão de uma massa despossuída nas diversas regiões do estado, para ser 

consumida como força de trabalho assalariada nos diversos negócios que estavam sendo 

implantados e/ou que seriam desenvolvidos depois. Tais análises e interpretações, por não 

irem além do razio enganador das aparências do problema, conformam-se no caudaloso 

rio de argumentos abstratos, que se desenvolvem buscando fazer parecer antagônica a 

natureza do estado capitalista à natureza da iniciativa privada, da empresa privada; assim, 

atribuem-se as causas do “fracasso” ao que é “estatal”, “público” ou “governamental”, 

por um lado, e, por outro lado, ao mesmo tempo, responsabiliza-se as massas 

trabalhadoras, tomadas por seus indivíduos particulares, que são apresentados como 

“incompetentes”, inexperientes, para a concepção, o desenvolvimento e o gerenciamento 

de negócios, etc.  

É importante anotar, que o estabelecimento de uma massa de pequenos e médios 

proprietários não se contrapõe à existência e ao desenvolvimento de relações sociais 

especificamente capitalistas; entretanto, tal realidade estrutural, indicaria outra 

perspectiva de desenvolvimento capitalista e, assim, possivelmente, uma classe 

proprietária-governante levada à conceber e se comprometer com outro projeto de nação 

e de país. Com efeito, outro tipo de relação com as praças centrais do capitalismo mundial, 

certamente, diversa dessa “subalternização consentida”, que se vê sendo praticada. 

Iniciativas nessa perspectiva, porém, foram suplantadas em seus nascedouros, revelando 

a natureza e o caráter do hegemonismo que se desenvolveu e se desenvolve em nossa 

terra.55  

Portanto, é necessário ter presente, para a análise e interpretação concreta desse 

processo, que o que se efetiva aqui é um determinado tipo de capitalismo, com 

características específicas, cujo processo de valorização, mais que seguir interesses 

localizados nas praças centrais do capitalismo mundial, realiza-se de forma subalterna, 

                                                 
55 Abordo esse problema em artigo no qual trato dos enfrentamentos, construções e derrotas sofridas por 

Anísio Teixeira em suas tentativas de desenvolver um projeto educacional nacional capaz de substanciar e 

substanciar-se em um novo e autônomo projeto de desenvolvimento nacional em bases liberais. Ver: 

ARRUDA (2014, Artigo Mimeog.): Anísio Teixeira: os limites de uma luta face à natureza do capital e à 

necessária radicalidade das massas trabalhadoras. 
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dependente, sob a direção e o domínio de uma classe proprietária conformada com e nessa 

condição. É em função de tal relação de “dependência consentida”56, que a classe 

proprietária e seus governos, notadamente o governo que se instala na forma de Ditadura 

em 1964, operará a estruturação e o desenvolvimento de todo o processo econômico 

nacional.  

A relação entre as praças centrais do capitalismo mundial, notadamente as norte-

americanas, e os países periféricos, dependentes, especialmente os situados na América 

Latina, foi tratada singularmente por Florestan Fernandes (2009, p.34, 35), de cujos 

estudos destaca-se o seguinte: 

 

Os países latino-americanos enfrentam duas realidades ásperas: 1) 

estruturas econômicas, socioculturais e políticas internas que podem 

absorver as transformações do capitalismo, mas que inibem a 

integração nacional e o desenvolvimento autônomo; 2) dominação 

externa que estimula a modernização e o crescimento, nos estágios mais 

avançados do capitalismo, mas que impede a revolução nacional e uma 

autonomia real. Os dois aspectos são faces opostas da mesma moeda. A 

situação heteronômica é redefinida pela ação recíproca de fatores 

estruturais e dinâmicos, internos e externos. Os setores sociais que 

possuem o controle das sociedades latino-americanas são tão 

interessados e responsáveis por essa situação quanto os grupos 

externos, que dela tiram proveito. Dependência e subdesenvolvimento 

são um bom negócio para os dois lados. Entretanto, sob as condições 

históricas atuais, o novo padrão de imperialismo e a hegemonia dos 

Estados Unidos colocam uma questão dramática: podem os países 

latino-americanos atingir realmente a integração nacional e a autonomia 

econômica, sociocultural e política através do capitalismo?  

 

Desse modo, o processo de ocupação desses territórios se desenvolve de forma 

muito diferente do que ocorre em outras regiões do mundo, onde a terra, inicialmente, é 

ocupada de forma relativamente livre pelos colonos, o que vai exigir depois, para o 

estabelecimento de bases especificamente capitalistas de produção, outros processos de 

expropriação dos pequenos proprietários. Aqui a terra, desde o início, é de propriedade 

da classe proprietária (a nobreza e membros da nascente burguesia), para quem a Coroa 

Portuguesa, na forma das Capitanias Hereditárias e Sesmarias, concede o domínio, a 

propriedade, etc., sobre extensas áreas de todo o território colonial. Daí que a força de 

trabalho necessária ao cultivo dessa terra já apropriada privativamente, só poderia se 

realizar, inicialmente, na forma da escravidão racial, etc.; ou, depois, pela importação de 

                                                 
56 Para maior aprofundamento nesse sentido é interessante o trabalho de Rummert et al. (2011), e de 

Semeraro (2009). 
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mão-de-obra dos continentes europeu e asiático, que migrava fugindo do terror das 

guerras, etc.57  

De fato, o que se pretende caracterizar é que a terra nunca esteve livre nestes 

territórios, de modo a ser apropriada por aqueles que nela quisessem viver e cultivar 

livremente; o que houve foi a supremacia da propriedade legal, formal, impondo-se à 

posse de fato – mesmo quando esse proprietário legal sequer conhecia, in loco, “suas” 

possessões. 

Nesse sentido, é ilustrativo o depoimento colhido por Ferreira (1986, p. 72) de 

um latifundiário mato-grossense:  

 

“Hoje sou um homem rico. Saí da casa de meus pais com pouca idade 

para trabalhar. Graças ao trabalho, ganhei dinheiro para comprar terras. 

Cheguei a possuir 360.000 hectares. Se pudesse, compraria o Brasil 

todo. Além da gleba que estamos retalhando em Juara (município ao 

norte do Estado), tenho mais oito fazendas, estando uma delas 

arrendada e as outras sete na prateleira para serem vendidas”. Enquanto 

falava, ele me apresentou um título de 1.500 ha., acrescentando: “Este, 

eu adquiri há quase 30 anos. Trata-se de uma área no antigo município 

de Barra do Garças, em Santa Terezinha. Desta terra pouco posso falar, 

pois nunca estive lá”. 

 

Barrozo (2010, p. 11), ao tratar do modo como se formou a estrutura fundiária 

mato-grossense, afirma que: 

 

[...] Mato Grosso se caracteriza, desde o século XIX, pela sua estrutura 

fundiária concentrada, destacando-se os imensos latifúndios. 

Convivendo com estes latifúndios, havia e ainda há uma população 

pobre, ocupando terras arrendadas, ou no sistema de posse. Muitos não 

tinham terra, tendo que trabalhar como agregados ou como moradores 

nas fazendas de gado, na coleta do látex nos seringais, na extração da 

poaia [...] e da erva-mate, onde eram submetidos à escravidão por 

dívida. Nas usinas de açúcar, nas primeiras décadas do século XX, os 

proprietários mantinham os trabalhadores em situação análoga ao 

trabalho escravo. 

 

Depreende-se que, na realidade, havia muita terra sem gente (mesmo 

considerada a presença dos Povos Originários, portanto, excluídos os seus territórios), 

mas, ainda assim, havia um “guardião” que impedia a sua apropriação por “qualquer um”. 

                                                 
57 Conforme já indicado anteriormente, esse processo de importação da mão-de-obra necessária para as 

diversas atividades econômicas no Brasil se desenvolveu por diferentes meios, atendendo a situações e 

necessidades diversas: no Brasil-Colônia (notadamente a mão de obra escravizada), no Brasil-Império (a 

combinação da importação da mão-de-obra escrava com a imigração europeia), Brasil-República (o 

incentivo à imigração europeia, asiática, etc.) 
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Do que se depreende que, esse “guardião”, preservava essas terras para ser “esposada” 

por um que a “tradição” do capital houvesse escolhido, portanto, por um tipo determinado 

de proprietário – que não era o trabalhador comum – do que se vê afigurar claramente o 

caráter de classe do Estado. 

Confirma tal processo, Ferreira (1986, p. 25, 26), ao afirmar que:  

  

Em Mato Grosso, a trajetória das leis que regulamentam o regime de 

posse teve início em 1892 com a Lei nº 20, de 09 de novembro e, hoje, 

ela se encontra disciplinada pela Lei nº 3.920, de 20 de setembro de 

1977 e pelo Decreto nº 1260, de 14 de fevereiro, ficando prevista na 

legislação em vigor a legitimação de até cem hectares, para os posseiros 

que não tenham propriedade de outras terras rurais e que tenham 

morada permanente e cultura efetiva na área que ocupam. O 

desapossamento, ou perda da posse, está igualmente estabelecido nos 

referidos estatutos, caso fique constatada a ilegalidade da posse, 

entendida esta como a ocupação de má fé e que, valendo-se da 

violência, deixa claro o intuito de negociação e não de uso do solo. 

Em que pese a existência de leis federais e estaduais que visam à 

“proteção” dos posseiros, as mesmas não foram respeitadas por aqueles 

que intentam ocupar terras apossadas, valendo-se, para tanto, do 

prestígio político, da pressão e da violência”.  

 

Portanto, embora favoráveis aos que acessaram por seus próprios esforços e 

riscos o território mato-grossense e que nessas terras estavam estabelecidos como 

posseiros, essas leis não garantiram a essa gente precursora os direitos que anunciavam. 

Ora, a lei não existe per si: ela expressa sempre os interesses e as necessidades dos grupos 

sociais, aliás, tende a expressar a vontade do grupo ou da classe social economicamente 

dominante, que tem o poder para faze-la ser editada. Mas, é importante destacar, tende, 

porque, face à presença das massas trabalhadoras antitética à lógica do capitalismo, a lei 

em determinadas situações, pode ser instituída por força das lutas dessas massas e, assim, 

expressar suas necessidades e interesses. Essa contradição exige atenção para o caráter 

efêmero das leis que atendem aos interesses e necessidades das massas, porque, as 

relações sociais fundamentais se caracterizam pela correlação de forças entre as classes 

sociais fundamentais; com efeito, a cada conquista das massas trabalhadoras, corresponde 

sempre um movimento de destruição dessa conquista por parte das forças capitalistas. 

Observe-se neste caso, que se trata de uma lei do final do século XIX, 

regulamentada na segunda metade do século XX, cujos efeitos para as classes sociais 

fundamentais são patentes e se materializaram na forma do impedimento de ser 

proprietários e/ou da expropriação, por um lado, e, por outro, na concentração da 
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propriedade sobre a terra – respectivamente, para as massas trabalhadoras e para os 

capitalistas. É sobre essa terra, enquanto meio de produção fundamental, que a vida mato-

grossense se desenvolverá concretamente, fundada em atividades extrativistas e na 

produção primária, notadamente, a pecuária, a agricultura e a extração de madeira, num 

mundo em que a indústria ainda não estava em desenvolvimento.  

 

1.3 A Ditadura como instrumento governamental a serviço do capital 

No longo processo de definição da materialidade econômico-social mato-

grossense, o período histórico em que o país ficou sob o domínio da “Ditadura Militar”, 

iniciada em 1964, emerge como um dos elementos político-administrativos de singular 

importância para a estruturação dessa materialidade. Tende-se a afirmar que, embora a 

estrutura fundiária mato-grossense estivesse legalmente formatada58, é com a Ditadura 

que o capital se apropria de fato das terras mato-grossenses e nela se entranha através dos 

vários empreendimentos públicos e privados, especialmente através dos projetos de 

colonização e da instalação das grandes empresas agropecuárias. 

Este é um acontecimento da maior importância, cujo deslindamento é 

fundamental para entendermos a natureza da própria Ditadura, assim como o caráter do 

desenvolvimento que se processa e se intensifica nessas terras. De início é importante 

destacar que a instauração da Ditadura como um ato político de extrema violência, não 

deve ser visto e tratado por seu aspecto meramente “político” e “militar” contra uma 

suposta “ameaça comunista”; assim como é importante observar, que não é possível ver 

desarmonia ou desconexão entre a Ditadura e o processo econômico-social sob o domínio 

do capital. Antes, trata-se de um importante elemento da complexa totalidade capitalista 

e do seu desenvolvimento. 

O que se evidencia, é que o processo de re-ocupação das terras mato-grossenses 

sob a concepção, a coordenação e o governo da Ditadura se efetiva mais clara e 

aceleradamente como a materialização de um grande negócio dominado e governado pela 

empresa capitalista. Um negócio que se desenvolve vitorioso, lucrativo, do que se pode 

inferir a natureza, a razão concreta da instauração dessa Ditadura. 

                                                 
58 A partir dos títulos de propriedade da terra concedidos à classe proprietária e seus prepostos 

sob as mais diversas formas, inclusive pela fraude, bem como pelo impedimento ou pela imposição de 

dificuldades extremas para as massas trabalhadoras acessarem-na como proprietárias por conta da exigência 

da sua compra em dinheiro, etc. 
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Em diversos momentos da pesquisa ouvi a afirmação de que, graças a Ditadura, 

Mato Grosso desenvolveu-se; isto afirmado por empresários e trabalhadores, 

especialmente os da classe média. Pode-se dizer que essa concepção sobre a Ditadura, 

especialmente sobre os “Militares”, está propagada ou bastante divulgada na sociedade 

mato-grossense, o que acaba por atribuir aos militares a responsabilidade sobre a 

redefinição econômico-social do Estado de Mato Grosso e sua gente. Tem-se, assim, os 

“Militares” como uma entidade acima das classes sociais. O fato de essa concepção não 

ter sido nunca contestada pela classe proprietária, indica, per si, que o caráter real, 

concreto, da Ditadura não foi tão “Militar” assim. Fosse um evento de caráter única ou 

fundamentalmente militar, findo esse período, o empresariado buscaria um “ajuste de 

contas” com seus protagonistas, mas não foi o que se viu – pelo contrário. Depreende-se 

desse comportamento que, no mínimo, a Ditadura não foi um evento antagônico ou que 

contrariasse os interesses da classe proprietária. Daí que, o que se desenvolveu no “pós-

ditadura” em termos econômicos, não contrariou, essencialmente, o projeto ou as políticas 

da Ditadura.  

Embora o “processo de democratização” que se desenvolveu no pós-ditadura, 

fundado no sufrágio universal, possa dar a ideia de que é a democracia que está instaurada 

e se desenvolvendo em sua plenitude, isto é, que os governantes são o resultado da 

soberana vontade popular, é importante observar que o sentido ou o caráter do governo 

da sociedade não se alterou essencialmente. De fato, a relação entre governantes e 

governados seguiu hierarquizada, marcada por antagonismos decorrentes da apartação 

econômico-social entre proprietários e não proprietários, e afirmando essa hierarquia. A 

chamada “Ditadura Militar”, como um evento de caráter político-ideológico violento, que 

envolveu todos os elementos materiais e espirituais presentes nos confrontos bélicos, de 

guerra, está revestido de múltiplas complexidades, cuja compreensão exige estudos 

específicos e mais demorados que o que requerem as especificidades do presente trabalho. 

Contudo, interessa deixar evidenciado que a compreensão do que foi essa 

Ditadura só pode ser desenvolvida situando-a no processo da luta de classes no Brasil; 

com efeito, a sua deflagração na forma do Golpe de Estado, deve ser entendida como o 

ponto culminante do confronto de interesses antagônicos entre as classes sociais 

fundamentais, de modo a, anulando ou minimizando a força das lutas populares, facilitar 

o processo de expansão/acumulação capitalista. Assim, observa-se que, na defesa 

intransigente dos interesses empresariais, os membros do governo da Ditadura, às vezes, 
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tratavam graves problemas com fina ironia ou escrachado cinismo; é o que se pode 

deduzir do que está exposto na importante obra de Cardoso e Müller (1977, p. 158): 

 

[...] em setembro de 1973, o Ministro do Planejamento, em viagem à 

Amazônia com empresários, declarava enfaticamente:  

“Até aqui a Transamazônica deu ênfase à colonização, mas a 

necessidade de evitarmos uma ocupação predatória, com um 

consequente processo de desmatamento, e a de promovermos a 

manutenção do equilíbrio ecológico nos levam a convidar as grandes 

empresas a assumir a tarefa de desenvolver esta região. ” 

Em nome da ecologia e para proteger a área do desmatamento que as 

próprias empresas faziam, propunham-se mais empresas. 
 

Esse entendimento, da relação orgânica entre o governo ditatorial e o alto 

empresariado nacional e internacional, é fortalecido no fato de que a classe proprietária, 

articulada internacionalmente aos movimentos afirmadores do capital, em confronto ao 

movimento comunista internacional, negando o próprio discurso de crença, defesa e 

promoção da democracia, apoia o Golpe e o governo que dele decorre; bem como quando, 

aproveitando-se da situação, faz acumular/expandir o capital por meio de negócios nem 

sempre tão “republicanos” quanto lucrativos59. 

A linha editorial de apoio explícito ou envergonhado adotada pela imprensa em 

geral ao governo que o Golpe ensejou, é um dos elementos que revela o caráter classista 

da Ditadura e, assim, o apoio da classe favorecida por aquele governo – ainda que 

episódios específicos, marginais, tenham indisposto, em alguns momentos, o governo e 

alguns jornais. Face à profusão e amplitude de ações, atitudes, procedimentos policial-

militares ilegais e de extremada violência praticados pelo governo ditatorial contra as 

massas trabalhadoras e, notadamente, contra os que foram “eleitos” como inimigos do 

“regime” por suas militâncias políticas, abusos que não foram contestados, reprovados, 

denunciados enfaticamente pelos meios de comunicação mais importantes, face a isto, 

aquelas “indisposições episódicas” não podem ser caracterizados como indicadores de 

relações antagônicas entre os interesses do governo e da imprensa hegemônica. 

Antagonismos sangrentos, perseguições violentíssimas foram praticados pelo governo 

ditatorial contra os meios de comunicação alternativos, não-hegemônicos; contra os 

meios de comunicação e seus jornalistas vinculados aos movimentos populares, 

                                                 
59 Na obra de Cardoso e Müller (1997), assim como na de Castro (1986) e de Barrozo (2008 e 

2010), há diversos exemplos de ações governamentais voltadas para atender o grande empresariado: seja 

relativamente à apropriação de grandes extensões de terras públicas, seja por meio da concessão de 

incentivos fiscais diversos e financiamentos subsidiados, etc. 
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estudantis e sindicais, assim como contra os jornais produzidos por jornalistas-militantes, 

defensores da imprensa livre e aberta. 

Daí a compreensão de que a “Ditadura Militar” não foi uma construção político-

ideológica de autoria exclusiva dos militares, para atender aos seus interesses; nem 

mesmo de que tenha sido uma ação originalmente destes e que depois contou com o apoio 

da classe proprietária. Tem-se, assim, que a Ditadura foi uma ação político-ideológica e 

militar da classe proprietária, da burguesia nacional, com o apoio fundamental dos seus 

iguais internacionais, notadamente da burguesia e governo norte-americanos. Atos 

específicos de extrema violência contra personalidades da pequena burguesia, da classe 

média, acabaram por jogar uma cortina de fumaça sobre o caráter de classe do governo, 

aparentemente comandado pelos militares. Mas, para além do discurso, da propaganda, é 

a materialidade econômico-social impactada pelas ações do governo que revela o seu 

caráter fundamental; ou seja, são os projetos estratégicos, as ações concebidas e 

desenvolvidas no sentido de fundar uma determinada realidade social, de desenvolver 

determinado comportamento, determinado conformismo social, que evidenciarão, as 

razões do Golpe e a natureza do governo que os seus autores desenvolveram. 

A Ditadura e suas representações oficiais (o próprio governo estadual, as 

organizações policiais, civis e militares, o aparato judicial, a Assembleia Legislativa, etc.) 

e extraoficiais (jagunços a serviço do latifúndio, setores das Igrejas, associações e 

organizações patronais, etc.) foram fundamentais para a efetivação da expropriação das 

famílias de trabalhadores rurais que viviam na terra como posseiras. A extrema violência 

praticada contra os sindicatos rurais e as associações de posseiros, contra setores da Igreja 

Católica comprometidos com as lutas dos trabalhadores60, contra líderes comunitários e 

vereadores vinculados a essas lutas, etc. A violência, foi instrumento de singular 

importância para expulsar os trabalhadores da terra, garantindo-a para os empresários e 

seus empreendimentos. Ainda que a luta dos trabalhadores tenha lhes garantido algumas 

vitórias, a Ditadura, generalizadamente, consolidou a expropriação dos posseiros e dos 

Povos Originários, concentrando-a sob o domínio da classe proprietária. 

                                                 
60 Como exemplo dessas perseguições, pode-se citar o verdadeiro tormento sofrido pelo Bispo 

da Prelazia de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, e todos os que colaboravam/militavam na 

causa daquela Igreja comprometida com as lutas, as organizações e movimentos populares, no período da 

Ditadura, especialmente na década de 1970; tormento praticado sistematicamente pelos órgãos de repressão 

da Ditadura (exército, polícia civil, militar e federal, agentes do Judiciário, do Executivo), muitos dos quais 

incluíam em seus arsenais de perversidades a tortura, prisões, ameaça de deportações, emboscadas e, por 

fim, o assassinato. 
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Para além da supressão do direito ao voto para a eleição de prefeitos, 

governadores e presidente da República, a Ditadura se materializou em terras mato-

grossenses por sua extrema violência contra as organizações, movimentos e lutas 

populares. Mas, é preciso observar que tal repressão não tinha como objetivo essencial o 

combate ao “comunismo” ou às ideias comunistas, conforme se propagou 

generalizadamente, para fazer os líderes e lutadores do povo parecerem os inimigos que 

justificariam a existência da Ditadura. Seu objetivo maior era o de anular qualquer 

oposição ao projeto econômico-social que se implantava sob o silêncio forçado da 

sociedade. Tal projeto, conforme se analisou aqui, tinha a terra, isto é, a sua propriedade 

sob o domínio da burguesia, como a base material fundamental. 

Em termos educacionais, ou mais precisamente, educacional-escolares, no que 

concerne à educação das massas trabalhadoras, não se percebe uma profunda alteração 

nos rumos da educação escolar mato-grossense, senão, em relação à ampliação da 

capacidade de atendimento da rede pública de ensino. Essa ampliação, entretanto, não 

pode ser caracterizada como a estruturação de um sistema educacional favorável à 

elevação intelectual-moral dessas massas, nem mesmo como elemento capaz de favorecer 

a sua elevação econômico-social, dado o nível de precariedade com que se desenvolvia. 

Assim, por sua dinâmica oficial a educação escolar que se oferecia às massas, 

materializava-se como meio para conformá-las na lógica daquele processo econômico, de 

forma que só como negação da orientação oficial, é que foram desenvolvidas iniciativas 

e projetos educacionais na perspectiva da autonomização dessas massas61. 

Do exposto, não tendo se verificado na realidade mato-grossense um grande 

esforço governamental no sentido de se fazer inaugurar uma nova perspectiva 

educacional escolar para as massas trabalhadoras e considerando os níveis de 

escolaridade dessas massas naquele então62, avulta-se a seguinte questão: o projeto de 

desenvolvimento econômico, cujas bases estavam sendo implantadas a qualquer custo e 

por todos os meios, mais que prescindir praticamente da elevação do nível de escolaridade 

das massas trabalhadoras, concebia isto como empecilho? 

 

                                                 
61 O Projeto CMV – Centro Memória Viva ainda sob a coordenação da Professora Artemis Torres 

do Instituto de Educação e do GPMSE – Grupo de Pesquisa Movimentos Sociais e Educação da UFMT, 

tinha como uma de suas finalidades levantar e registar por diversos meios essas experiências, 

disponibilizando-as na forma de um “catálogo” para pesquisadores, mestrandos e doutorandos como temas 

eventuais para as suas pesquisas e estudos.  
62 Com base em dados do Censo de 1980, essa situação é tratada no Capítulo VI.  
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CAPÍTULO II 

A PECULIARIDADE DO CAPITAL NOS TERRITÓRIOS MATO-

GROSSENSES 

Pela afirmação de Marx (1975, p. 885), “o capital não é uma coisa”, nem um 

conjunto de coisas cuja propriedade transformasse, per si, o proprietário em capitalista; 

trata-se, na realidade, de “uma relação social entre pessoas, efetivada através de coisas”. 

A terra, sob o domínio do posseiro, isto é, do produtor direto, é apenas um meio de 

produção das suas condições de vida por sua própria força de trabalho, e não capital; mas, 

sob o domínio de quem a usa para explorar o trabalho do produtor direto que, expropriado, 

é obrigado a vender a própria força de trabalho em troca do salário para viver, essa mesma 

terra, nesta condição, é capital. Para que a “relação social entre pessoas” tenha um caráter 

capitalista, é necessário existir o ser social proprietário (dos meios de produção) e o não-

proprietário, o trabalhador; com efeito, a relação decorrente será entre aquele que, por 

ser proprietário, não precisará trabalhar, e este, o trabalhador que, por não ser proprietário 

dos meios para produzir a sua própria sobrevivência, estará sempre compelido à vender a 

sua força de trabalho ao proprietário para se manter vivo. 

Vimos que o processo de ocupação dos territórios mato-grossenses se efetivou 

como um processo de apropriação e, ao mesmo tempo, de desapropriação em favor da 

classe proprietária, mediante o estabelecimento de mecanismos para impedir a 

apropriação (notadamente da terra) por parte dos que não devem ser proprietários dos 

meios de produção, para que se estruture o sistema capitalista de produção. Buscar-se-á 

demonstrar neste capítulo, a partir das políticas desenvolvidas pelo Estado/governos para 

a formação das condições necessárias à efetivação das relações capitalista de produção 

em Mato Grosso, que o entranhamento do capital nestes territórios se materializou através 

da implantação e do desenvolvimento da grande empresa agropecuária privada e dos 

projetos de colonização realizados tanto pelos órgãos governamentais, quanto pelas 

empresas privadas de colonização. 

Demonstrar-se-á ainda, que o processo de implantação das grandes empresas 

agropecuárias efetivou-se também como continuidade do processo de expropriação de 

posseiros e famílias tradicionais; do mesmo modo que a colonização pública e privada 

acabou por cumprir duas finalidades que se complementam, no sentido da afirmação do 

capital: como disseminação da mão de obra assalariada nas diversas regiões do estado, e 

como mecanismo para “amansar” a terra para que, depois, esta fosse apropriada pela 

classe proprietária com o apoio explícito ou camuflado, direto e indireto, do 
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Estado/governos, inclusive através da mais bestial violência. Por fim, que não houve, 

nesse segundo estágio da estruturação das bases econômico-sociais do desenvolvimento 

mato-grossense, um efetivo emprenho governamental (pelo menos ao nível do que se 

observou ser realizado em termos especificamente econômicos) no sentido de se criar 

uma estrutura educacional-escolar capaz de elevar intelectualmente a massa de 

trabalhadores mato-grossenses ao nível de tal desenvolvimento. 

 

2.1 A grande empresa agropecuária privada 

É importante esclarecer de início, conforme se pode verificar nos Planos 

Nacionais de Desenvolvimento elaborados pela Ditadura, que a figura física do grande 

empreendimento agropecuário privado, na forma da fazenda de gado ou agricultura, por 

exemplo, carnifica o sentido da empresa capitalista pelas relações sociais de produção 

que encerra, tanto quanto os empreendimentos realizados pelo Estado/governos; porque 

tudo constitui uma mesma totalidade, que se desenvolve sob a supremacia capitalista. Na 

realidade, além de instrumento político-pedagógico para conformar as massas no projeto 

econômico-social que motivou o Golpe do qual esse governo ditatorial decorre, tais 

planos, representam a tentativa de organizar e unificar os esforços governamentais e 

privados no sentido de modificar a realidade nacional, conforme os interesses da classe 

que ele representa. 

Desse modo, observou-se que, além das relações que a empresa agropecuária 

corporifica, exige e difunde, a sua instalação materializava a expectativa do progresso, do 

desenvolvimento para todos, que a classe proprietária-governante divulgou como sendo 

o objetivo do Golpe e da Ditadura, justificando-os política, econômica e socialmente. 

Temos, então, que todo o processo de transformação econômica da realidade mato-

grossense, efetivado através da empresa privada ou mediante os projetos de colonização 

oficiais, compreendem sempre um dimensão político-pedagógica, que, “ao lado” da mais 

brutal violência, convence e conforma grandes massas, jogando-as inclusive contra os 

que resistem e confrontam tal hegemonia. 

Assim, sendo, o tratamento da empresa agropecuária privada aqui, em separado 

dos processos de colonização, tem um caráter apenas didático, na medida em que, mais 

que não existirem contradições entre esses dois processos de ocupação e transformação 

dos territórios mato-grossenses (pela empresa agropecuária privada e pelos projetos de 
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colonização oficiais63), ambos se afirmam na mesma lógica capitalista. Lógica que é 

confirmada inclusive pela “empresa garimpeira”, a qual, por suas especificidades, parece 

não guardar relação orgânica com o desenvolvimento econômico-social que se afigura 

fundado nas atividades agropecuárias, quando, efetivamente cumpre funções específicas 

para esse desenvolvimento, conforme se pode verificar na seção 2.3 deste Capítulo. 

Na Região do Araguaia, são os empreendimentos ou as grandes empresas 

agropecuárias privadas que marcarão ou caracterizarão mais fortemente a sua ocupação 

pelo capital; é a grande empresa que é implantada primeiro, depois é que essa ocupação 

se desenvolve pela colonização privada. Dessa forma, inclusive por seu caráter 

emblemático, face ao que se tratou até aqui do processo de ocupação dos territórios mato-

grossenses, a análise se concentrará nesses tipos de empreendimentos. Tal opção prende-

se, também, ao fato de que, nas outras regiões do estado, especialmente na região do 

Nortão, esses grandes empreendimentos privados serão desenvolvidos mais fortemente 

após a colonização64.    

Na realidade, o processo de ocupação das terras da região do Araguaia, no lado 

mato-grossense, ainda que tenha suas raízes nas ações e projetos desenvolvidos no início 

do século XX, toma um sentido capitalista mais efetivo e célere com a concepção e 

implementação de duas políticas que se complementam, conformadas e afirmando a 

lógica do capital: a) a instalação das grandes agropecuárias, que se desenvolvem, 

basicamente, a partir da década de 1960, no “Baixo Araguaia”; b) a colonização privada, 

que foi desenvolvida desde o início de década de 1970, no “Médio Araguaia”, entre os 

Municípios de Barra do Graças e Nova Xavantina. 

Conforme tratou-se da realidade econômico-social dessa região, na primeira 

metade do século XX, havia ali uma situação fundiária e agrária que não se encaixava na 

lógica do capital; notadamente, por não se desenvolver no sentido, ou como afirmação, 

da dinâmica da valorização. Tratava-se de um tipo de relação com a terra em que o aspecto 

comercial não determinava nem a posse, nem a exploração no sentido capitalista. Daí que, 

por exemplo, o fundador do lugarejo de Mato Verde, depois município de Luciara65, 

                                                 
63 Até mesmo porque a colonização também foi realizada por empresas privadas, embora estas 

se caracterizassem mais como imobiliárias de grande porte e, não pela produção agropecuária – que é o 

caso em análise. 
64 Não se desconsidera aqui, que várias foram as empresas privadas que implantaram projetos de 

colonização no Nortão, ou que a colonização no Nortão foi realizada também por empresas privadas; mas, 

refere-se às grandes empresas agropecuárias privadas dedicadas à produção de grãos, carnes, etc. 
65 Antigo Mato Verde (1934), foi elevado ao status de Município em 1963. Seu território, inicialmente, 

divisava na parte sul com o Município de Barra do Garças/Distrito de São Félix do Araguaia, ao norte com 

o Estado do Pará e a leste com a Ilha do Bananal, então pertencente ao Estado de Goiás, depois Tocantins. 
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conhecido como “Coronel” Lúcio da Luz, fazendeiro, homem de posses e de poder 

político incontestável, não tivesse legalizadas como suas66, as terras que ocupava e 

explorava com a criação de gado por décadas na região. Este era o procedimento normal 

da gente que vivia na região do Araguaia naquele então, é o que podemos perceber no 

trabalho de Souza (2010, p. 235): 

 

Para os moradores, não havia delimitação de uma área através de cercas. 

Apenas os primeiros moradores tinham o direito de delimitar uma área 

para as novas famílias que iam chegando. Era necessário consentimento 

das pessoas mais velhas do lugar. Os chegantes tinham que se dirigir a 

essas pessoas para que elas lhes indicassem o local onde poderiam 

construir suas casas. Os chegantes não entravam em conflito por um 

mesmo pedaço de terra. Sabiam que havia muita terra, sendo possível 

que cada família ocupasse uma área para viver e produzir.      

 

Havia, portanto, uma “lei” que regulava o procedimento dos que já estavam 

estabelecidos na área, bem como para os que chegavam, de forma que a ocupação 

espontânea não se dá anarquicamente, mas, conforme determinado ordenamento ético-

moral, fundado no respeito ao outro, este visto como um de igual condição econômico-

social e na busca do mesmo destino a ser realizado pelo próprio trabalho. Decorre 

entender que se tratava de gente que vinha em busca de nova vida, ou condição de vida 

melhor que o que se tinha vivenciado em outras paragens; sobretudo, era uma gente que 

vivia do próprio trabalho e o “grande sucesso” que pretendia alcançar, o que tinha como 

meta para suas vidas, era a criação dos filhos com conforto e em paz. Não existia, 

portanto, no horizonte econômico-social daquela gente, como finalidade determinante, a 

perspectiva capitalista da acumulação/valorização. Dessa forma, o tipo de propriedade 

que se praticava ali, notadamente a propriedade da terra na forma da posse de fato, estava 

revestido de um caráter social que negava a finalidade capitalista da acumulação; porque 

a posse de fato da terra garantia-lhes o meio para produzir as condições de vida 

necessárias, de modo que não carecia de vender sistematicamente a força de trabalho 

como mercadoria para satisfazer tais necessidades: estas estavam garantidas pelo próprio 

trabalho familiar na terra. 

                                                 
Portanto, do desmembramento do Município de Luciara é que foram formados, notadamente a partir da 

década de 1980, os Municípios de Santa Terezinha, Vila Rica, Cana Brava do Norte, Porto Alegre do Norte, 

Santa Cruz do Xingu e Confresa.  
66 Conforme Soares (In Barrozo, 2010, p. 285): “Não há registro de terra em seu nome até a década de 1950 

no Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Graças, onde eram registradas as terras desta região do 

Estado de mato Grosso”. 
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Essa situação “fundiária” e agrícola será radicalmente alterada a partir da 

presença intransigente do capital na forma das grandes empresas agropecuárias; presença, 

é necessário lembrar, “financiada” ou favorecida, (dada a forma como aquelas empresas 

se tornaram proprietárias legais de grandes extensões de terra e das condições subsidiadas 

daqueles financiamentos) pelo fundo público. Presença, portanto, determinada por uma 

política de Estado que, na medida em que se contrapunha, em negação, à forma de 

ocupação comentada, se desenvolveu como superação, aniquilamento, da forma de ser 

daquelas comunidades. Para o Estado/governos aquela “sociabilidade sertaneja” era nula, 

contraproducente, inútil, de modo a caracterizar, senão um “vazio demográfico”, um 

“vazio econômico, o que exigia ser erradicada em favor de uma nova sociabilidade, 

precisamente da sociabilidade burguesa. 

Não se pretende, entretanto, indicar que ali se vivia em condições confortáveis, 

paradisíacas, porque, na realidade, a vida era-lhes muito dura e difícil. É ilustrativo, nesse 

sentido, o que descreve Adauta Luz Batista67 sobre a vida sertaneja do Araguaia de então: 

(in Reis, 1970. APUD Arruda, 2013, p. 184): 

 

[...] com a aspereza da vida agreste, desprezados pela esfera dos altos 

poderes, ludibriados na sua boa fé de gente simples, eles veem os seus 

dias, à semelhança das nuvens negras, sempre anunciando um mau 

tempo. Ele (o sertanejo) é a vítima da ganância alheia, da inconsciência 

dos patrões, da exploração dos trêfegos políticos que na região 

aparecem de eleição em eleição para pedir voto e mais que tudo isto, da 

sua própria ignorância. É o homem que comete muitas vezes um crime, 

porque embargando-se-lhe o direito, só lhe resta a violência. Esse 

infeliz, sobejo das pragas e da verminose, vive na penumbra de um 

futuro incerto. 

Indiferentemente a tudo, eles vão ganhando o pão de cada dia, pois para 

eles só existem dois direitos: o de nascer e o de morrer. O produto de 

seus esforços, somado ao de seus sacrifícios, vai aparecendo lentamente 

nos grandes armazéns das vilas, ou numa cabeça de gado a mais nas 

fazendas circunvizinhas. Uma doença, uma boda, uma viagem, podem 

acabar com toda uma vida de dolorosas poupanças. O sertanejo nunca 

conheceu a lei do protesto, das greves, do direito ou do uso da razão. 

Todo o seu cabedal histórico está dentro das quatro paredes de um 

mísero rancho e na prole que aparece descontroladamente. Desfaz as 

suas profundas mágoas entre um e outro copo de cachaça, ou num 

cigarro de palha, cujas baforadas se encarregam de lavar bem longe a 

infelicidade que ele tem bem perto. (Da “pesquisa Sociológica” 

realizado pelo professor Hélio de Souza Reis, em São Félix, durante o 

ano de 1970) 

                                                 
67 Adauta era filha do fundador de Luciara, Sr. Lúcio Pereira da Luz. Nos anos da década de 1970, foi presa 

e torturada pela Ditadura em São Félix do Araguaia; exerceu o Magistério em São Félix do Araguaia e em 

Luciara por vários anos; era artista plástica e escritora. Morreu em Luciara no ano de 2010.   
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As transformações que marcarão profundamente a realidade do Araguaia, 

notadamente em sua parte de extremo-nordeste, já nas divisas com os estados do Pará, ao 

norte e de Goiás, depois Tocantins, a leste, serão dadas pelo desenvolvimento de grandes 

empreendimentos agropecuários privados, implantados entre as décadas de 1960 e 1970. 

Conforme Barrozo (2010, p. 18 e 19): 

 

Para os empresários, foram oferecidas grande áreas de terra a preços 

muito reduzidos, crédito a juros mais baixos que os de mercado e 

incentivos fiscais tentadores. Para viabilizar a execução destes projetos, 

foram criados vários órgãos específicos para a Amazônia, entre as quais 

a SUDAM e o INCRA.  Os recursos financeiros para os projetos seriam 

repassados pelo BASA e pelo Banco do Brasil. 

 

Sobre o preço da terra na região, é muito ilustrativo o que afirma o colonizador 

Norberto Schwantes (1989, p. 87), que, nos primeiros anos da década de 1970, andava 

pela região procurando terras para iniciar seus projetos de colonização privada68; afirma 

ele: “Uma das glebas oferecidas [aproximadamente 300 Km após Barra do Garças, no 

sentido do estado do Pará] somava 40 mil hectares e tinha preço extremamente vantajoso: 

10% dos preços correntes no Norte do Rio Grande do Sul”.  

É dessa forma que a CODEARA – Companhia do Desenvolvimento do Araguaia 

se instala na região entre o final de 1966 e início de 1967, apropriando-se de uma área 

que envolvia todo o território do povoado de Santa Terezinha que, naquele então, 

pertencia ao município de Luciara. A área compreendia um total de 129.497 hectares e, 

segundo Esterci (1987, p. 15), pertencera a “[...]várias empresas colonizadoras e 

imobiliárias até chegar, através de inúmeras transferências, em 1966, à CODEARA”, 

empresa ligada ao Grupo BCN – Banco de Crédito Nacional”. O projeto de exploração 

da área através de atividades agropecuárias, foi submetido à SUDAM – Superintendência 

de Desenvolvimento da Amazônia, que o aprovou, concedendo à CODEARA incentivos 

fiscais da ordem de Cr$ 16.066.900,00 (Barrozo, 2010, p. 19). É interessante observar 

que, segundo Esterci (idem, p. 15): 

 

Uma das cláusulas do contrato de compra e venda firmado entre a 

CODEARA e o proprietário anterior rezava sobre a existência de 

“ocupantes com direito a posse”, mas embora em termos métricos a 

soma dessas posses fosse irrisória com relação à superfície global 

                                                 
68 Dessas buscas, nasceu, em 1975, o Projeto de Canarana, “[...] o primeiro projeto de 

colonização particular aprovado pelo INCRA. Até então, ele só cuidava de projetos governamentais” 

(Schwantes, 1989, p. 122). 
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adquirida pela empresa, esta não quis abrir mão dessa parcela em 

virtude da sua localização geográfica estratégica – próximo ao rio, única 

via de transporte, naquela época, e de fácil acesso ao porto fluvial. 

Como os posseiros também não se dispusessem a ser transferidos para 

outro local, mais distante, conforme proposto pela empresa, teve início 

a disputa que durou de 1967 a 197269. 

 

Do mesmo modo a Agropecuária Suiá-Missu, com uma área de 695.843 hectares 

ou 6.958,43 km2; e incentivos fiscais da ordem de Cr$ 7.878.00070, foi instalada no 

território do município de São Félix do Araguaia. Na gigantesca área viviam posseiros, 

muitos dos quais vindos para a região na mesma época dos que, subindo o Araguaia em 

busca de terras para trabalhar e viver, instalaram-se em Santa Terezinha e Luciara, além 

do Povo Xavante. 

Essas duas grandes empresas agropecuárias são citadas para ilustrar o processo 

de ocupação da região por meio desses empreendimentos empresariais privados; mas, 

naquele então, os “Projetos Agropecuários aprovados pela SUDAM para a região do 

Araguaia, em Mato Grosso”71 totalizavam, pelo menos, 54. Esses projetos ocupavam uma 

área total de 2.166.189 hectares e receberam do Governo Federal a concessão de 

incentivos fiscais da ordem de Cr$ 261.647.972. É de se imaginar o impacto econômico-

social que as atividades de instalação e funcionamento de tais negócios provocaram na 

região – desde Barra do Garças até o extremo-Nordeste, divisa com o estado do Pará e 

Goiás/Tocantins. Em termos ambientais e de sua preservação, é importante lembrar que 

se tratava de uma área praticamente intocada, na medida em que as atividades econômicas 

praticadas pelos sertanejos e pelos Povos Originários impactavam pouco o ecossistema: 

para a cria e engorda do gado eram utilizadas, na maioria dos casos e das vezes, as 

pastagens naturais dos varjões; o cultivo da terra para a agricultura era na forma das “roças 

de toco”, produzidas manualmente, sem o uso de agrotóxicos e adubos químicos, etc. 

Conforme exigência do Governo Federal, as empresas que recebiam os 

incentivos fiscais disponibilizados por este para se instalarem na região, como prova de 

que estavam desenvolvendo produtivamente a região, eram compelidas a desmatar, pelo 

menos, 50% da área incentivada. Vivia-se o final da década de 1960, início dos anos de 

                                                 
69 Aliás, Neide Esterci desenvolveu um importante estudo sobre a realidade do povo de Santa 

Terezinha, precisamente sobre esse período em que a CODEARA ali se instala, alterando radicalmente o 

pacato modo de vida do lugar, ao tentar se apossar das terras daqueles moradores por todos os meios, 

inclusive pela violência policial e de jagunços e pistoleiros ao seu serviço. Ver, portanto, Esterci (1987) – 

“Conflito no Araguaia – peões e posseiros contra a grande empresa”. 
70 Barrozo (2010, p. 19) 
71 Barrozo (2010, p. 19-20) 
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1970, quando recursos tecnológicos, maquinaria, etc., eram raramente aplicados e, ainda 

assim somente nos processos produtivos agropecuários realizados nos centros mais 

desenvolvidos do país, não na Amazônia mato-grossense. Naquela região do Baixo 

Araguaia, cujo acesso por terra era precaríssimo, conforme foi tratado anteriormente, tais 

recursos eram praticamente inexistentes; assim, as atividades de preparo da terra para os 

diversos plantios, desde a derrubada da mata até a limpeza da área derrubada, eram 

realizadas manualmente, sob grandes riscos para os peões72.  

Para provar que o negócio incentivado estava em desenvolvimento, as empresas 

eram obrigadas a contratar mão-de-obra em profusão. Daí surgem dois sujeitos sociais 

muito comuns naquele então: o Gato e o Peão-do-trecho – aquele, o intermediário entre 

a empresa e os trabalhadores73, que eram arregimentados em diferentes regiões do país, 

notadamente no Nordeste, para a execução de determinada empreitada (geralmente a 

derrubada da mata de uma parte da extensa área que estava sendo preparada para o plantio 

de pasto para o gado); este, o trabalhador braçal, sem família na região, que vivia de 

fazenda em fazenda trabalhando, na maioria das vezes, em condições análogas à da 

escravidão. Com efeito, grande parte desses trabalhadores, sozinhos ou com suas famílias, 

acabou por se estabelecer definitivamente na região. 

Assim, a vida que se desenvolvia alheia às leis da valorização transforma-se 

radicalmente. Agora, as terras passam a ter donos, mas, esse dono não é mais o que dela 

se apossa e nela trabalha; é o proprietário legalmente reconhecido em cartório, aquele 

que, residindo distante, nos grandes centros urbanos de São Paulo, Paraná, Minas Gerais 

ou Rio de Janeiro, mesmo sem conhecer, sem nunca ter visto ou tocado os pés nessa terra, 

dela se apropriou conforme a lei. Essa lei, que constitui o arcabouço jurídico do Estado e 

dá aos Governos, notadamente ao Federal, o direito e o poder para nomear os legítimos 

proprietários da terra, emerge como o poder absoluto de negação e anulação dos efeitos 

da “lei” de outrora, estabelecida pelos próprios posseiros, donos de fato da terra. Daí que 

                                                 
72 Eram constantes os acidentes envolvendo os peões nas derrubadas e durante as queimadas. A 

derrubada era realizada da seguinte forma: dezenas de árvores eram parcialmente cortadas, de forma a 

mantê-las de pé, até que uma maior (mais alta e mais grossa) era totalmente cortada de modo a faze-la cair 

sobre as demais num efeito dominó – nem sempre a “queda” da árvore se dava na direção prevista, o que 

“pegava” o peão desprevenido, matando-o instantaneamente ou deixando com graves sequelas. A queimada 

também representava grande perigo para os trabalhadores, pois, o fogo era atiçado sobre a área derrubada, 

portanto sobre uma grande quantidade de vegetação já ressequida; propagado pelo vento, podia mudar de 

direção rapidamente e, assim, envolver os trabalhadores que faziam a queimada. 
73 Pode-se dizer que é semelhante ao que hoje se conhece por “terceirização”: um processo em que o 

trabalhador tem seu vínculo empregatício com uma empresa para a qual não trabalha, e trabalha para uma 

empresa com a qual não tem vínculo empregatício. Nesse caso, tratava-se não de uma empresa, mas de uma 

pessoa: o Gato. 



93 

 

a região mergulha nos mais sangrentos conflitos, em que se evidencia cruamente a luta 

de classes, na qual o Estado e os governos se revelam em seu caráter instrumental da 

classe proprietária. 

Ilustra bem a realidade fundiária mato-grossense, o depoimento de Pedro 

Casaldáliga, Bispo da Prelazia de São Félix do Araguaia, à CPI – Comissão Parlamentar 

de Inquérito da Terra, nos seguintes termos, conforme Ferreira (1986, p. 71): 

 

No início da década de 60, o Departamento de Terras do Estado (MT) 

começa a vender adoidadamente as terras que estavam sob seu domínio. 

A venda é feita tão indiscriminadamente que os títulos expedidos 

incluem até áreas urbanas e indígenas, como a aldeia Tapirapé e os 

povoados de Santa Terezinha e Santo Antônio, este no Rio das Mortes. 

Pode-se dizer que o processo de vendas era de “gabinete”. Os 

interessados podiam comprar até 10.000 ha por preço baixíssimo (Cr$ 

7,00 o ha). Muitas vezes uma mesma família conseguia vários títulos. 

[...] 

O atual Governador, Sr. Garcia Neto, reconheceu que seria preciso 

invadir os Estados vizinhos se quisesse cumprir com os compromissos 

assumidos (SEDOC, 1977: 353) 

  

Conforme o Censo de 1970 do IBGE, viviam na região, aproximadamente, 

50.000 habitantes, os quais são recenseados, basicamente, no extenso município de Barra 

do Garças (com seus diversos distritos, sendo o maior centro urbano da região), no 

município de Brasilândia e no município de Luciara. O atendimento a essa população 

com educação-escolar estava restrito à educação primária, exceto a cidade de Barra do 

Garças, que contava com escolas públicas e privadas/confessionais de ensino primário e 

secundário; nas demais povoações, inclusive no município de Luciara, a educação da 

população estava concentrada nos Grupos Escolares, em que se oferecia apenas a 

educação primária. A situação generalizada era a inexistência de atendimento escolar nas 

zonas rurais, com uma ou outra exceção. Isto não se altera significativamente para aquelas 

comunidades de trabalhadores com a instalação das grandes empresas agropecuárias; 

revelando que o tipo de desenvolvimento materializado pela grande empresa capitalista 

prescindia da escolarização dos seus trabalhadores.  

De fato, a força de trabalho consumida majoritariamente nas atividades 

agropecuárias não se caracterizava por uma qualificação técnica específica, mas, pela 

capacidade de suportar jornadas exaustivas de trabalho manual, insalubre e barato. Note-

se que o Estado e Governos, embora fizessem figurar em seus documentos oficiais a 

indicação de políticas de desenvolvimento educacional-escolar, isso não se impunha 
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como condição para a instalação e o desenvolvimento daqueles grandes 

empreendimentos, financiados pelo mesmo Estado/Governos.  

Em relação à saúde pública, a situação estava um pouco mais agravada, na 

medida em que nem mesmo o município de Luciara contava com qualquer atendimento, 

senão pela presença de um “farmacêutico prático”; de modo que a região, com exceção 

de Barra do Garças, só contava com um pequeno hospital privado no distrito de São Félix. 

A ampliação desses atendimentos com mais escolas, inclusive de segundo grau (Ensino 

Médio), postos de saúde e hospitais, além de estradas, comunicações, etc., é tratada como 

resultado do “desenvolvimento da economia”, e vinculada à concessão dos “incentivos” 

para os grandes grupos econômicos se instalarem na região; busca-se, assim, desvincular 

essas melhorias das lutas das massas trabalhadoras. Ou seja, tais melhorias são vistas 

como decorrentes do protagonismo desinteressado do capital e não como condição para 

que essas massas permaneçam na região, disponibilizando sua força de trabalho ao 

desenvolvimentos dos negócios. 

Na década de 1980, o projeto de ocupação da região pelas grandes empresas 

agropecuárias estava efetivado. Não obstante, os diversos e intensos conflitos pela terra, 

etc., o capital havia triunfado em grande medida nos seus objetivos de remover 

“empecilhos” e se apropriar legalmente de grande parte daquelas terras; mas, é preciso 

destacar as lutas de resistências e enfrentamentos, que renderam aos trabalhadores 

importantes vitórias, especialmente pela preservação de suas terras. A agropecuária Suiá-

Missu, implantada em território do Povo Xavante74, havia se transformado em uma das 

maiores empresas agropecuária do país75, assim como a CODEARA76 e outras grandes 

empresas agropecuárias, desenvolviam-se conforme a lógica capitalista. Por esses 

empreendimentos e negócios, o capital havia se entranhado e absorvido, em grande 

medida, a vida dessa parte extremo-nordeste do Estado. Havia uma nova realidade 

econômico-social, que indicava, per si, alterações profundas na vida da região, verificada 

                                                 
74 “Esse povo que vivia em Maãiwatsédé (denominada Suiá-Missu, pelos invasores), foi expulso de lá em 

1957 por latifundiários com o apoio do governo brasileiro que, em 1966, o transportou (inclusive utilizando-

se de aviões da FAB) para a Reserva de São Marcos (onde foi submetido aos cuidados e à vigilância cultural 

e educacional de um determinado grupo religioso ao longo de décadas), disponibilizando toda a área para 

capitalistas daqui e do exterior” (Arruda, 2010. In Revista Sina XXYTPX). 
75 Por ocasião da “ECO 92”, a AgipPetroli, por seu presidente Pasquale de Vitta, se compromete em 

devolver a área subtraída do Povo Xavante com o apoio do Governo Federal ainda nos anos de 1970. Daí 

decorre um processo de ocupação da área por trabalhadores rurais orientados por latifundiários e grileiros, 

criando uma grave situação de conflito. Em 2013, com a desocupação da área por forças do Governo 

Federal, a terra é devolvida ao Povo Xavante. 
76 Conforme já indicado, sobre os conflitos decorrentes da implantação da CODEARA, é interessante o 

trabalho de Esterci (1987): “Conflito no Araguaia, peões e posseiros contra a grande empresa”. 
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na quantidade de empreendimentos e negócios instalados, nas relações de trabalho pelo 

assalariamento, nas estradas abertas, pavimentadas, na vivificação do comércio, na 

quantidade de veículos e máquinas a trafegarem, etc. No entretanto, as condições de vida 

das massas trabalhadoras não haviam se alterado no sentido indicado pelas promessas de 

governantes e empresários.  

Para os trabalhadores e antigos posseiros ou pequenos proprietários de fato da 

terra, a lógica capitalista, na forma do assalariamento, é o que se impôs 

generalizadamente; as suas necessidades, decorrentes da condição posseiros (que lhes 

permitia certa autonomia), foram suplantadas – mas, não como elevação da condição de 

vida no sentido do conforto material e da paz social. Ao contrário. Suas condições de vida 

foram transformadas no sentido de, agora, só poder se desenvolver marcada pela 

necessidade vital da venda diária da força de trabalho em troca do salário – rebaixadas, 

portanto. Mas, não era esse o objetivo, a finalidade, da ocupação/apropriação daqueles 

“vazios demográficos” pela empresa capitalista? 

 

2.2 A Colonização recente em Mato Grosso 

O processo de colonização “recente”77 em Mato Grosso, que começa a se 

desenvolver mais fortemente a partir de meados da década de 1970, deve ser tomado 

como a política de Estado de maior importância e impacto econômico-social para Mato 

Grosso: materializa-se sintetizando políticas e iniciativas governamentais anteriores de 

forma a estabelecer as bases e os contornos da sua formação social. Embora esse processo 

abranja todo o território do estado, aqui será analisado a partir das duas grandes regiões 

do Nortão e do Araguaia; pelo fato de que se afiguravam com as características do que o 

discurso oficial denominava de “vazios demográficos”, também por seus territórios 

abrangerem a maior parte de todo território do Estado. 

Colonização indica imediatamente o sentido de ocupação de determinada área, 

de determinado território pelo homem/mulher; portanto, refere-se sempre a determinadas 

relações destes entre si mediadas pela terra, o que pressupõe um tipo específico de 

propriedade sobre a terra – e esta como meio de produção.  

Laranjeira (1983, p. 3) entende que: 

                                                 
77 Trata-se como “recente”, o processo de colonização que se desenvolve a partir dos anos de 1970, face ao 

processo colonizador inaugural, de 1719, e do que se desenvolveu no Governo Vargas em meados do século 

passado (século XX) na parte Sul do antigo Estado de Mato Grosso, que constitui o território do Estado de 

Mato Grosso do Sul.  
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[...] colonizar traz, basicamente, o sentido de ocupação territorial, 

combinado com a ideia de desenvolvimento de uma atividade 

econômica. Por isso, há que pressupor o esforço de estabelecer em 

algumas áreas certos grupos de pessoas, quando, então, duas espécies 

de contingentes distinguem dois tipos de ocupações: 1) ocupação do 

território por imigrantes, pessoas físicas estrangeiras; 2) ocupação do 

território por nacionais, que se instalam em regiões onde não nasceram, 

mas que permanecem em seu próprio país.  

 

Não há que se discordar desse conceito mais generalista; entretanto, desprovido 

do devido aprofundamento sobre os elementos históricos que caracterizariam tipos 

específicos de colonização, independentemente da origem dos “colonizadores”, o 

conceito carece de condicionantes econômico-sociais que indiquem as relações sociais 

que presidem o processo colonizador. Nesse sentido Castro et al. (1994, p. 41) são mais 

precisos; vejamos o que dizem esses autores: 

 

A colonização, em seu sentido mais amplo, é o processo de ocupação 

de uma área, realizado por indivíduos de fora, colonos. Este conceito 

mais amplo, na realidade, confunde-se com povoamento. Mas num 

sentido mais restrito, a colonização é o povoamento precedido de 

planejamento governamental ou privado e, na história contemporânea, 

esse processo está estreitamente relacionado à apropriação privada do 

uso do solo e ao surgimento do trabalhador livre, enquanto classe social.  

 

Conforme está patenteado neste trabalho, são tomadas como um equívoco com 

consequências gravosas para o entendimento concreto do processo humano, notadamente 

para o processo humano hegemonizado pelos sistemas do capital, as leituras e 

interpretações das realidades sociais que tendem a separar o Estado da sociedade, o 

público do privado, o Governo da sociedade da classe proprietária, como se constituíssem 

realidades antagônicas. Na realidade, “na história contemporânea”, o que se vê é o 

“planejamento governamental”, majoritariamente, se desenvolver como projeto voltado 

para o atendimento das necessidades e da vontade da classe proprietária-governante, 

portanto, no sentido da preservação da própria condição de classe, o qual só pode se 

materializar pela afirmação de determinadas relações sociais de produção – as relações 

capitalistas de produção. Dessa forma, tratar o “governamental” como um momento ou 

uma realidade distinta da empresa privada, apartada desta, não expressa a natureza do 

Estado/Governos que se vê realizar. Mas, também, não expressa a natureza concreta da 

empresa privada, porque, face às condições necessárias para a sua estruturação e 
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desenvolvimento e às fartas possibilidades representadas pelos cofres públicos, a empresa 

privada não se efetiva tão privadamente assim. Daí se conceber que, evidenciar o caráter 

concreto dessa relação é de fundamental importância para a compreensão do processo 

social e, neste, o caráter da educação que é desenvolvida para as massas trabalhadoras, 

especialmente o caráter da educação-escolar. 

Esse “cacoete” teórico-metodológico não se desenvolve por acaso; na verdade, 

insere-se no cipoal teórico-metodológico universalizado pela filosofia política dominante, 

que se efetiva na forma do senso comum. Como consequência imediata, decorre a 

afirmação da “capacidade intrépida”, “superior”, de realização do empresário-indivíduo, 

do proprietário-indivíduo, que se desenvolveria sempre por méritos absolutamente 

individuais e, assim, como o modelo a ser seguido pelos demais indivíduos particulares; 

portanto, sobretudo em negação ao que é “coletivo-comunitário”, “público-estatal”. Tal 

concepção de mundo se desenvolverá sempre como negação dessas “coalizões solidárias” 

ou “unidades-comunitárias” das massas trabalhadoras enquanto classe social, bem como 

negação de qualquer elemento que signifique a possibilidade da unidade dessas massas 

no sentido de conceber e desenvolver projetos políticos emancipadores. Daí a necessidade 

de tratar a classe trabalhadora sempre por seus indivíduos particulares, em negação do 

sentido de classe. Em resumidas contas, essa concepção de mundo que busca convencer 

as massas da apartação entre Governo e sociedade, como realidades antagônicas, tem 

como finalidade (não manifesta) demonstrar que é o indivíduo particular, o sujeito 

egoístico, quem tem a supremacia no processo social; de modo a negar a humanidade 

como a síntese viva e em movimento do processo humano, e que só em relação orgânica 

com este, o indivíduo pode ser o que está sendo e, assim, pode vir a ser o que necessita 

ou sonha ser.   

Então, para os objetivos do presente trabalho, que procura entender a natureza 

da educação das massas trabalhadoras face aos processos econômicos que se 

desenvolveram e se desenvolvem em Mato Grosso e, para tal, busca entender o caráter 

fundamental do processo de ocupação (ou re-ocupação) da Amazônia, precisamente em 

sua porção territorial mato-grossense que se materializa na forma da colonização e de 

outros projetos ou políticas, para tais objetivos, aquela concepção sobre colonização é 

insuficiente. Tem-se, então, como mais adequado, teórico-metodologicamente, o que nos 

indica Saviani (2008, p. 29): 
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O processo de colonização abarca, de forma articulada mas não 

homogênea ou harmônica, antes dialeticamente, esses três momentos 

representados pela colonização propriamente dita, ou seja, a posse e 

exploração da terra subjugando os seus habitantes (os íncolas); a 

educação enquanto aculturação, isto é, a inculcação nos colonizados das 

práticas, técnica, símbolos e valores próprios dos colonizadores; e a 

catequese entendida como a difusão e conversão dos colonizados à 

religião dos colonizadores.   

 

A colonização que é realizada especificamente em Mato Grosso, face à presença 

dos Povos Originários e das Comunidades Pioneiras78 (sertanejos, posseiros, peões-do-

trecho, etc.) nos territórios abrangidos pelo processo colonizador, considerando a 

“catequese” realizada pelos colonizadores no sentido de convencer e converter essa gente 

no processo capitalista, substituindo seus valores e modos de vida pelo que requer o 

“impulso fundamental” do capital, conforme ensinou Marx (1975), tem-se que a 

concepção citada nos traz os elementos que se entende ser necessário explicitar para a 

compreensão concreta desse processo. Observe-se, entretanto, que a estratégia de 

ocupação dos territórios mato-grossenses pelo capital, não se deu “apenas” pelos projetos 

de colonização (no sentido do assentamento de comunidades de trabalhadores rurais ou 

de pequenos proprietários em determinada área, por meio de empresas privadas ou do 

Estado), compreendeu também, a implantação de grandes empreendimentos para a 

produção agropecuária, assim como as colonizadoras de caráter imobiliário. Em todo 

caso, pode-se afirmar que todos esses empreendimentos ou iniciativas (pelo que 

representaram em termos econômicos, políticos e culturais para aqueles “ermos” mato-

grossenses) caracterizavam-se pelo sentido e a força determinantes da ação 

“colonizadora”, conforme o conceito citado.  

É importante, então, verificar o conceito de colonização presente na lei e nos 

documentos oficiais que estabeleceram os princípios e as orientações para as concepções, 

implantações e o desenvolvimento dos projetos de colonização realizados a partir da 

década de 1970. Conforme Laranjeira (1983, p. 27): 

 

O Estatuto da Terra, art. 4º, IX, definiu como colonização “toda 

atividade oficial ou particular, que se destine a promover o 

aproveitamento econômico da terra, pela sua divisão em propriedade 

familiar ou cooperativa”. 

                                                 
78 Para designar essas populações que já se encontram nesses sertões quando essa re-ocupação tem início e 

se desenvolve usarei o termo pioneiro: decorrente do francês pioneer, que significa o que abre caminho, o 

primeiro, etc.   
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O Decreto n.º 59.428, de 27 de outubro de 1966, regulamentando o 

Estatuto melhorou muito a definição, no art. 5º: “Colonização é toda 

atividade oficial ou particular, destinada a dar acesso à propriedade da 

terra e a promover seu aproveitamento econômico, mediante o exercício 

de atividades agrícolas, pecuárias e agroindustriais, através da divisão 

em lotes ou parcelas, dimensionados de acordo com as regiões definidas 

na regulamentação do Estatuto da Terra, ou através das cooperativas de 

produção nela previstas”. 

 

A concepção de colonização estabelecida na lei, de início, toma os territórios a 

serem ocupados como se estivessem efetivamente desocupados, não faz referência às 

presenças dos Povos Originários, tampouco dos posseiros, etc., de modo que, ao indicar 

as formas de ocupação ou aproveitamento da terra, não faz referência à ocupação em si, 

à posse de fato, mas, à propriedade da terra, isto é, à ocupação legalizada, autorizada, 

chancelada, pelo Estado. Com efeito, este pode constituir “prepostos” ou intermediários 

(como de fato constituiu, a empresa privada) para promover aquele “acesso”. Esse acesso, 

é importante observar, não está especificado quanto ao sujeito social a ser beneficiado 

(seria natural supor que aos que vivessem na terra mas não tinham a posse legal, fosse 

dada a prioridade); mas, como se confirmará, está na lei assim, para garantir terras ao 

sujeito social que, independentemente de ter ou não terra, estabelecerá o tipo de ocupação 

e uso que a lei determina, e as políticas legalmente instituídas buscam efetivar.  

De fato, na lei e demais documentos oficiais, a terra não está concebida como 

um meio para elevar as condições de vida das massas que nela querem produzir, com o 

próprio trabalho, suas condições materiais de vida; por conseguinte, os que já tem, não só 

muita terra, mas, fundamentalmente capital, serão os beneficiados, os que se tornarão os 

proprietários legais de grandes extensões de terra: grandes capitalistas individuais, seus 

prepostos e grupos econômicos nacionais e estrangeiros. É importante atentar para isto, 

porque, na realidade, trata-se do elemento fundamental para se entender as estruturas e, 

assim, a natureza de todo o processo econômico-social que estava sendo implantado e 

que desenvolver-se-ia depois com supremacia econômica. 

Desse modo, a ocupação dos “vazios”, que se efetivará mediante a conjugação 

de diversas políticas, terá na colonização, uma atividade bem específica; ou seja, ao 

deslocamento de grandes massas humanas dos seus lugares ou regiões de origem para 

serem “assentadas” em determinados áreas rurais, ao tempo em que a propriedade legal 

dos “vazios” já estava assegurada ao capital. Este, como força social que é, passa a 

governar aquelas massas populacionais (que são concentradas em pequenas povoações, 

vilas rurais, etc., que evoluem para cidades e municípios, depois) por meio das grandes 



100 

 

empresas agropecuárias e das próprias colonizadoras, onde esses colonos ou assentados 

vão vender sua força de trabalho e trabalhar sob o assalariamento; especialmente, após 

vender ou abandonar o lote em que foi assentado e, assim, consumar o seu fracasso como 

agricultor e ver findado o sonho de ser proprietário rural. 

O processo colonizador que se desenvolve e é batizado pela Ditadura como 

“Operação Amazônia”, materializa-se institucionalmente a partir dos seguintes 

programas: PIN – Programa de Integração Nacional; PROTERRA – Programa de 

Redistribuição Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste; PRODOESTE 

– Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste; POLAMAZÔNIA – Programas de 

Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia. Esses programas e projetos são 

concebidos como políticas de Estado e, dessa forma, estão definidos, em suas linhas 

fundamentais, nos PND – Plano Nacional de Desenvolvimento.  

Precisamente no 1º PND, elaborado para o período 1972 – 1974, constam dois 

desses programas, os quais são fundamentais para o que se desenvolverá em Mato Grosso; 

já na abertura do plano, em sua “Síntese: As Realizações Nacionais”, no item VIII, consta 

o seguinte: 

 

Realização de Estratégia Regional para efetivar a Integração Nacional. 

Ao mesmo tempo em que se consolida o núcleo desenvolvido do 

Centro-Sul [...] implantar-se-ão novos polos regionais, notadamente o 

agroindustrial do Sul, o industrial-agrícola do Nordeste e o 

agropecuário do Planalto Central e da Amazônia. (Grifos meus). 

 

Em seguida o Plano nos dá a dimensão dos investimentos pretendidos para o 

Nordeste e para a Amazônia (ainda no item VIII, p. 9): 

 

O Brasil realizará, no período, um dos maiores programas de 

desenvolvimento regional em todo o mundo. As transferências da 

União para o Nordeste e a Amazônia – por intermédio do PIN, do 

PROTERRA, dos incentivos fiscais, do Fundo de Participação, do 

Fundo especial e dos Fundos Vinculados – deverão aproximar-se da 

média anual de Cr$ 4.700 milhões (preços de 1972), correspondendo a 

cerca de US$ 800 milhões, montante superior ao total da assistência 

financeira líquida que o conjunto das instituições financeiras 

internacionais proporcionou à América Latina, anualmente, no final dos 

anos 50. 

  

Ao serem apresentados no Plano, os “três [...] grandes objetivos nacionais do 

desenvolvimento brasileiro”, nenhum desses objetivos se refere à Educação; embora, 



101 

 

depois, fora desses objetivos, apresente-se a Educação como elemento fundamental para 

o desenvolvimento do país, etc.79 Todos os objetivos estão relacionados ao 

desenvolvimento/crescimento econômico; é como se, especialmente, o “crescimento” 

econômico, per si, significasse a garantia da elevação das condições de vida das massas 

trabalhadoras. Toma-se, assim, o processo do capital, por sua valorização, como se tal 

coincidisse com as necessidade e interesses dos trabalhadores80; impõe-se, dessa forma, 

às massas trabalhadoras, a concepção de que é preciso promover o 

crescimento/valorização do capital, como condição para se realizar melhoria nas 

condições de vida e trabalho dessas massas. Aliás, no que concerne ao “modelo 

econômico que se está construindo”, consta no Capítulo II do Plano (p.17), que tal modelo 

está fundado “[...] na aliança entre Governo e setor privado, entre a União e os Estados”; 

e, no seu item IV, o seguinte: 

 

IV – Promoção, pelo Governo, das condições para a modernização [das 

empresas], dinamismo e competição, mediante incentivos ao setor 

privado [...] e ainda pela concessão de prioridade aos investimentos 

diretos em setores como Educação, Habitação, Energia, Transporte e 

Comunicação.  

 

A Educação figura no Plano como elemento instrumental para o 

desenvolvimento da empresa privada; mas, não se concebe o desenvolvimento da 

Educação Escolar Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) como 

condição para empresa privada ou o capital realizarem o “crescimento” ou 

“desenvolvimento” econômico indicado no Plano. O desenvolvimento econômico 

indicado não tem a Educação como condição para a sua realização. Na verdade, 

                                                 
79 É interessante observar como determinadas políticas são negadas ou secundarizadas 
80 Marx (2012, p.56, 57) esclarece que: [...] mesmo quando ficamos no seio da relação de capital 

e trabalho assalariado, os interesses do capital e os interesses do trabalho assalariado são diretamente 

opostos. 

Um rápido aumento do capital é igual a um rápido aumento do lucro. O lucro só pode aumentar 

rapidamente se o preço do trabalho, se o salário relativo cair com a mesma rapidez. O salário relativo pode 

descer, embora o salário real suba simultaneamente com o salário nominal, com o valor em dinheiro do 

trabalho, desde que, porém, não suba na mesma proporção que o lucro. Se, por exemplo, o salário subir 5% 

num bom período de negócios, e o lucro, ao contrário, subir 30%, então o salário comparativo, o salário 

relativo não aumentou, mas caiu. 

Portanto, se a receita do operário aumenta com o rápido crescimento do capital, a verdade é que, 

ao mesmo tempo, aumenta o abismo social que afasta o operário do capitalista, aumenta ao mesmo tempo 

o poder do capital sobre o trabalho, a dependência do trabalho relativamente ao capital. 

Afirmar que o operário tem interesse no rápido crescimento do capital significa apenas afirmar 

que quanto mais depressa o operário aumentar a riqueza alheia, tanto mais gordas serão as migalhas que 

sobram para ele; quanto mais operários possam ser empregados e se reproduzir, tanto mais se multiplica a 

massa dos escravos dependentes do capital.  
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depreende-se do que consta ali, que o projeto de crescimento da economia nacional tem 

como suporte, alavanca central, o conjunto de “incentivos” econômico-financeiros 

(inclusive infraestruturais) a serem viabilizados pelo Estado às empresas privadas e aos 

seus diversos projetos; não há o estabelecimento do desenvolvimento científico-

tecnológico nacional como fundamento, base ou condição para o desenvolvimento 

econômico-social nacional. Assim, fica entendido que será por meio do desenvolvimento 

do capital (que compreende a sua expansão, a sua interiorização/ocupação dos “vazios 

demográficos” por meio da empresa capitalista) que o país se desenvolverá; depreende-

se, portanto, que, o que for bom para o capital, para as empresas privadas, será bom para 

a sociedade em geral – do que decorre a figura do empresário como o dirigente real do 

processo. 

Não há a indicação clara do desenvolvimento da Educação das massas como 

elemento estratégico para a estruturação de um processo científico-tecnológico nacional, 

como condição para se realizar um desenvolvimento autônomo (ou relativamente 

autônomo) do país perante as nações centrais do capitalismo mundial. Entretanto, consta 

no “Capítulo II – Os fatores da expansão: Política Científica e Tecnológica” (p. 55), como 

“estratégia tecnológica para o Brasil”, a indicação para “fortalecer o poder de competição 

nacional, em setores prioritários, entre os quais, certas indústrias, cuidadosamente 

selecionadas, de alta intensidade tecnológica”, mediante a suplementação da “importação 

de tecnologia com a adaptação tecnológica e o esforço de criação própria”. Contudo, 

quando se observam as políticas ou procedimentos para a efetivação disto, especialmente 

em relação ao “esforço de criação [de tecnologia] própria”, vê-se que toda a estratégia 

está vinculada à expansão/valorização da empresa privada mediante o desenvolvimento 

de processos produtivos assentados em conhecimento e tecnologias a serem importadas 

ou “disponibilizadas” por empresas multinacionais.  

Não está concebido nesse documento, portanto, como elemento fundamental do 

modelo de desenvolvimento proposto, a elevação intelectual e moral da massa social 

brasileira, através de um amplo e vigoroso projeto nacional de educação de forma a se 

materializar como plataforma para o desenvolvimento de um projeto científico-

tecnológico nacional autônomo. Com efeito, a tecnologia que é indicada para dar suporte 

ao crescimento econômico pretendido, não se refere ao produto de um programa 

científico-tecnológico próprio, mas às ações específicas, pinçadas dentre as necessidades 

da valorização determinadas pela conjuntura. Por conseguinte, pressupõe-se que o 

desenvolvimento indicado se realizará a partir de uma matriz científico-tecnológica já 
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estabelecida e disponibilizada pelas empresas multinacionais; daí que, para tal 

desenvolvimento/crescimento econômico se realizar, bastará apenas a disponibilização 

pelo Estado dos incentivos e demais “infraestruturas” necessárias à empresa privada, e 

previstos no Plano. 

É importante observarmos como o tipo de desenvolvimento capitalista que se 

pretende para o país, indicado nesses documentos, confirma a análise e a crítica do 

Professor Florestan Fernandes (1975), sobre o tipo do desenvolvimento econômico-social 

praticado nos países latino-americanos. Segundo o autor, nos tempos mais recentes, isto 

é, sob a hegemonia norte-americana, desenvolve-se uma “nova forma de imperialismo” 

que se difunde mediante as grandes empresas corporativas, as quais “[...] trouxeram à 

região um novo estilo de organização de produção e de marketing, com novos padrões de 

planejamento, propaganda de massa, concorrência e controle interno das economias 

dependentes pelos interesses externos” (Fernandes, 1975, p. 18). Trata-se, na realidade, 

de um “imperialismo total” cujo 

 

[...] traço específico [...] consiste no fato de que ele organiza a 

dominação externa a partir de dentro e em todos os níveis da ordem 

social, desde o controle da natalidade, a comunicação de massa e o 

consumo de massa, até a educação, a transplantação maciça de 

tecnologia ou de instituições sociais, a modernização da infra e da 

superestrutura, os expedientes financeiros ou do capital, o eixo vital da 

política nacional etc. 

[...] esse tipo de imperialismo demonstra que mesmo os mais avançados 

países latino-americanos ressentem-se da falta dos requisitos básicos 

para o rápido crescimento econômico, cultural e social em bases 

autônomas. Como nos outros três períodos, a implementação de 

mudanças é feita por pessoal estrangeiro, transplantação maciça de 

tecnologia e de instituições, suprimento externo de capital e de controle 

financeiro. (Fernandes, 1975, p. 18).  
 

Tem-se, assim, que a estratégia para o desenvolvimento econômico-social 

concebida pelos governantes da Ditadura para o país, nos documentos analisados, 

notadamente sobre o que concerne à Educação Básica, evidencia que o caráter 

fundamental de tal desenvolvimento, confirma o indicado por Florestan Fernandes, 

submete o interesse nacional às necessidades econômicas e à dominação da nação 

hegemônica norte-americana. Mas, conforme complementa Fernandes (1975, p. 19), essa 

opção pela subserviência: “Prova que uma economia satélite ou dependente não possui 

as condições estruturais e dinâmicas para sobrepujar nacionalmente, pelos esforços de sua 

burguesia [...], o subdesenvolvimento e suas consequências”. Na realidade essa burguesia 
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ou os setores hegemônicos da classe proprietária que controlam os processos econômico-

sociais aqui, estão tão interessados num tipo de desenvolvimento como esse, quanto os 

grupos externos dominantes; assim, a “dependência” e o “subdesenvolvimento” 

emergem, conforme afirma o autor, como “um bom negócio para os dois lados” (2012, p. 

26).   

Desse modo, nas “Estratégias Regionais”, à p. 2981 do Plano, consta o seguinte; 

 

A estratégia para a Amazônia, que é a de integrar para desenvolver, 

assentará em duas linhas mestras, complementares e interdependentes: 

I – Integração física, econômica e cultural na comunidade brasileira: 

de um lado, como o Nordeste, no sentido Leste-Oeste; e, de outro, com 

o Planalto Central e, através deste, com o Centro-Sul, no sentido Norte-

Sul. 

II – Ocupação econômica e desenvolvimento, para tirar proveito da 

expansão da fronteira econômica, para absorver excedentes 

populacionais de outras áreas e elevar o nível de renda e bem-estar da 

região. 

A integração se realizará, principalmente: - com a construção da 

Transamazônica, da Cuiabá-Santarém e de outras rodovias de 

articulação com as demais regiões; - com uma rede de aeroportos de 

função estratégica, notadamente o aeroporto internacional de Manaus; 

- com a instalação, já quase ultimada, de dois sistemas de 

telecomunicações entre a Amazônia e o resto do País; - com a cobertura 

da Amazônia por meio da radiodifusão; - e, ainda, com nova 

infraestrutura das Forças Armadas na região. 
  

Em relação aos dois programas fundamentais para a formatação concreta da 

ocupação da Região Amazônica, daquilo que está estabelecido no Plano (sobre o PIN e o 

PROTERRA) destaca-se o seguinte (p. 30): 

 

O Programa de Integração Nacional (PIN) compreende, principalmente: 

 
1) A construção da Transamazônica, grande eixo transversal no sentido 

Leste-Oeste, para interligação da Amazônia como o Nordeste; e da 

Cuiabá-Santarém (BR-165), eixo longitudinal no sentido Norte-Sul, 

para a conexão com o Planalto Central e o Centro-Sul do País, assim 

como para sua articulação, por outro lado, com o sistema rodoviário 

interamericano. 

2) A implantação do Programa de Colonização na Região da 

Transamazônica. Em associação com a iniciativa privada, serão 

instalados núcleos com: escola primária, posto de saúde, igreja, 

escritório do Banco do Brasil, posto de comunicações e posto do 

Ministério da Agricultura. (Grifos nossos) 

                                                 
81 Ver Parte I – Modelo Brasileiro e Estratégia de Desenvolvimento”, especialmente o 

Capítulo III – A Estratégia de Desenvolvimento. 
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3) O levantamento sistemático, por meio do Projeto RADAM, de toda a 

faixa territorial de influência do Programa, para obter mapas e cartas 

temáticas de sua topografia, cobertura vegetal, geologia e 

geomorfologia, natureza e potencial dos solos, drenagem de superfície 

etc. (cobertura aerofotogramétrica de 2.000.000 de km2). 

4) [...] 

 

Observe-se que o “lugar” ocupado pela Educação dos colonos no Plano, está no 

mesmo nível da Igreja, etc. Não se caracteriza sequer, como “insumo” para o processo 

produtivo, no sentido de fornecer mão de obra qualificada para a produção; por quê, 

assim? Infere-se que pelo fato de a mão de obra necessária à produção não carecer da 

Escola para a sua formação, dado o caráter simples e primário das atividades laborais 

requeridas. 

 

O PROTERRA compreende as seguintes principais áreas de atuação: 

 
1) Apoio ao pequeno produtor, principalmente ao desprovido de terra e ao 

proprietário de minifúndio. 

 

Esse apoio assumirá, de um lado, a forma de distribuição de terra, para 

fornecer ao pequeno produtor gleba com dimensão econômica 

aceitável, nas áreas em que se faça mister racionalizar a estrutura da 

propriedade. Sem prejuízo de outras medidas [...] o governo 

desapropriará terras, inclusive mediante justa e prévia indenização em 

dinheiro, e venderá as terras desapropriadas, principalmente, a 

pequenos produtores, por meio de crédito fundiário a longo prazo. De 

outro lado, prestará assistência creditícia, técnica e social. 

2) Implantação de projetos agrícolas com sentido empresarial, para 

expandir a empresa agrícola [...] 

Além das instituições relacionadas com a racionalização da estrutura 

agrária serão instrumentos principais de execução do PROTERRA os 

bancos oficiais – BNB, BASA, BNDE, Banco do Brasil e Caixa 

Econômica Federal – uma vez que o programa operará, principalmente, 

mediante crédito. 
 

Castro et. al. (2002, p. 44), sobre os processos de colonização desenvolvidos em 

Mato Grosso, afirmam que: 

 

A primeira experiência de colonização oficial no Estado de Mato 

Grosso, sob a coordenação do INCRA, ocorreu quando do conflito entre 

colonos das reservas indígenas de Nonoai e Guarita, no Rio Grande do 

Sul, em 1978. O governo militar buscou resolver o problema, trazendo 

os colonos para a região de Terranova, com a colaboração de uma 

cooperativa que havia se formado em Mato Grosso, mas que era 

originária do Rio Grande do Sul: a Coopercana. 
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Depois, analisando o processo colonizador na Amazônia, em breve histórico que 

retroage ao Governo Vargas, indica que: 

 
O ano de 1970 introduz uma importante modificação nas propostas de 

desenvolvimento da Amazônia. Embora permaneçam os objetivos de 

atrair os empreendimentos privados para a região, a atenção do governo 

federal será no sentido de procurar dar uma conotação social à política 

de ocupação[...]. Esse cunho social se explica através da canalização 

para a região dos excedentes populacionais que seriam assentados ao 

longo das estradas federais abertas na Amazônia. 

Assim, a década de 70 é marcada por elevados investimentos na 

construção de estradas, incrementos à colonização agrícola, 

aperfeiçoamento do sistema de incentivos fiscais. A frente agrícola é 

deslocada para o eixo das estradas Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Porto 

Velho, Porto Velho-Manaus, facilitado pela liberação por parte do 

Estado da faixa de terra de 100 km em ambas as margens das rodovias 

federais. O instrumento principal para a ocupação foi o Programa de 

Colonização Dirigida, que se propunha assentar, até 1980, um milhão 

de famílias da Amazônia. (Idem, p. 66) 

 

Especificamente, em relação a Mato Grosso os autores afirmam que (Idem, p. 

67): 

 

[...] até 1978, o INCRA não havia implantado nenhum projeto de 

colonização oficial e as grandes empresas dos setores agropecuário e 

mineral já ocupavam um grande espaço, beneficiadas pelo programa de 

Crédito e Incentivos Fiscais, oferecidos às empresas na Amazônia. O 

INCRA apenas acompanhava os projetos de colonização privada. 

A partir daí [...] foram implantados os projetos de colonização oficiais 

[...] os Projetos de Assentamento Conjunto (PAC’s). 

 

Os autores (Idem, p. 67-68) indicam que os objetivos do Incra para estes projetos 

de colonização eram os seguintes: 

 

a) proporcionar ao colono acesso à propriedade de um lote rural 

através do crédito fundiário, integrando um projeto de Colonização que 

assegurasse as condições mínimas de infra-estrutura física, social e 

econômica necessária para a exploração agrícola e para garantia de 

condições de subsistência da família, bem como sua promoção social e 

econômica; 

b) aliviar as tensões sociais e políticas nos estados sulinos; 

c) agilizar desocupação de reservas indígenas no Sul do País e em 

Mato Grosso; 

d) promover e agilizar o processo de povoamento dos grandes “vazios 

demográficos” da Amazônia mato-grossense, com a ocupação do 

território através de programas de colonização, ordenando o fluxo 

migratório; 
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e) promover e acelerar o desenvolvimento social e econômico da 

Amazônia. 

 

Com base ou buscando confirmar esses objetivos, foram elaborados e 

desenvolvidos os projetos de colonização: Terranova (1978); Peixoto de Azevedo (1980); 

Ranchão (1980); Braço Sul (1981); Carlinda e Lucas do Rio Verde (1981).  

Temos assim, em breves comentários, o desenho oficial do processo de 

reocupação dos “vazios” territórios mato-grossenses, dado pelos principais documentos 

que o definem. O que se buscou demonstrar ao longo desta secção é que, em termos 

educacionais escolares, também o processo de colonização não se caracterizou por uma 

preocupação maior com a educação escolar das massas. Pelo menos, não se percebe nos 

documentos que instituíram esse processo, políticas, exigências e procedimentos 

estatais/institucionais que se nivelassem ao cuidado com que foram definidas e efetivadas 

as políticas de apoio e promoção do desenvolvimento econômico, isto é, dos negócios e 

empreendimentos privados. Com efeito, conforme vem-se buscando evidenciar mediante 

a descrição do esforço estatal/governamental para a estruturação das bases do “novo” 

desenvolvimento econômico, não se verifica a educação escolar das massas trabalhadoras 

sendo tratada como elemento fundamental para a efetivação do desenvolvimento 

projetado; ainda que o discurso oficial sempre se refira à “Educação” como tal. 

Vejamos, então, como essa reocupação, fundada ou expressando concretamente 

essas políticas governamentais, efetiva-se especialmente nas duas grandes regiões mato-

grossenses do Nortão e do Araguaia.   

 

2.2.1 A colonização do Nortão 

Vimos que, nos anos de 1970, em quase toda a área onde hoje é o Nortão, as 

povoações de não-indígenas, embora escassas, já existiam, de modo a tornar a 

denominação de “vazios demográficos” descabida; do que decorre essa caracterização se 

afigurar como discurso ideológico, cuja universalização atendia ao objetivo de negar a 

propriedade legal da terra às pioneiras famílias de trabalhadores rurais que ali viviam, 

bem como aos Povos Originários. Outro elemento importante a considerar, face a essa 

caracterização de “vazios”, é o modo de vida dos Povos Originários, como os Apiaká, os 

Kaiabi e os Munduruku, etc.; estes vivendo livremente nesses territórios, tinham o hábito 

de se deslocar periodicamente por toda a região, o que estabelecia um tipo singular de 

relação com a terra, de forma que, desconsidera-los em seu modo de vida específico, 

significou a negação da sua vida em concreto. 
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Aliás, é nesse aspecto que mais vivamente o conceito de “vazios demográficos” 

precisa ser criticado, isto é, no sentido da natureza da ocupação dos territórios mato-

grossenses: da terra como meio de vida, em contraposição à sua redução à condição de 

mercadoria e capital. A superação do conceito implica a negação da concepção capitalista 

do crescimento ou desenvolvimento econômico em função da necessidade vital do 

capital. Assim, as necessidades do “progresso” ou “desenvolvimento” integral das 

pessoas por um modo de produzir as condições de vida em harmonia com a preservação 

do próprio ambiente natural, contrapõem-se a necessidade vital do capital de se 

autovalorizar crescentemente, na medida em que, para este, o ambiente natural só tem 

valor em função dessa valorização.  

Em relação aos Povos Originários que viviam no “caminho” do processo 

colonizador, isto é, em cujo território a colonização deveria ser desenvolvida, conforme 

foi, é importante anotar que, mais que desrespeitar seus modos de vida, esse processo 

subtraiu dessa gente as suas terras, seus territórios. Santos (2010, p. 97), ao tratar da 

construção da BR 163, a Cuiabá-Santarém, instrumento fundamental para a colonização 

daquela região, mesmo considerando como “bem-sucedida” a participação dos Villas 

Bôas na “pacificação desses Povos”, indica que, o confronto estabelecido entre o processo 

colonizador e aqueles povos impôs a estes sacrifícios imensos; documenta isto citando 

Davis (1978, p. 97-101): 

 

Criou-se imediatamente uma reserva indígena perto da rodovia. Porém, 

os contatos dos índios com os brancos, em consequência dos trabalhos 

na rodovia, foram desastrosos, principalmente por causa das doenças 

que contraíram para as quais não tinham resistência orgânica. Os irmãos 

Villas-Boas organizaram em 1974 sua transferência para o Parque 

Nacional do Xingu, único meio de salvá-los (num só ano houve uma 

baixa de 300 para 150 pessoas na população do Keen-Aka-Rore). 

 

Observe-se que os Villas Bôas foram chamados para promover tal “pacificação”, 

depois de um grave incidente82 entre esses Povos e a gente que morava na recém-instalada 

                                                 
82 Outro acontecimento também importante, alguns anos depois de instalada a base, foi a 

aproximação dos índios. Vinham com bons propósitos. Os civilizados que lá estavam, amedrontados com 

aquela gente toda que caminhava na pista na direção das casas, repeliram-nos a tiros, apavorados. Verdade 

que o medo não dominou a todos. Um houve, sargento, que, controlado, gritava aos companheiros que não 

fizessem aquilo. Infelizmente seu esforço pouco adiantou. Os tiros disparados a esmo e o voo rasante de 

um avião, que por coincidência procurava aterrissar, puseram os índios em debandada. Mais tarde, ao 

examinar a “invasão”, ficou constatado que entre eles havia mulheres e crianças e, ainda, no terreno da 

“guerra” foram encontrados, como “munição e armas” dos índios, peixe assados, aves moqueadas, cestas, 

esteiras e arcos amarrados às flechas, sinais evidentes de que vinham em paz. Cansados de ver e assistir à 

curiosa vizinhança a andar daqui pra lá, e coisas estranhas descer e subir roncando, resolveram “pacificar” 



109 

 

“base do Cachimbo83”. Na realidade, o processo de colonização que se inicia nesse tempo 

confrontará, destruindo ou minimizando, a presença de tudo o que não significar, 

efetivamente, a afirmação da lógica capitalista. Daí, a necessidade de remover dessas 

terras os posseiros, assim como os Povos Originários; o que inclui criar todas as 

dificuldades para impedir os trabalhadores pobres de acessarem e permanecerem 

legalmente na terra. 

É importante observar que, mesmo quando os trabalhadores mais pobres 

conseguem superar as dificuldades iniciais impostas para impedi-los de se tornem 

proprietários do pequeno lote de terras em que vivem como posseiros ou como colonos 

(no caso dos que conseguem um lote nos projetos coordenados pelo governo), ou seja, 

mesmo quando esses trabalhadores conseguem acessar a terra depois de “superar” todos 

os entraves interpostos pela lógica capitalista, o processo de sua exclusão da condição de 

proprietários da terra segue perverso e intransigente por outros meios. Não se limita aos 

entraves impostos inicialmente, a negação à condição de proprietários continua e se 

materializa, então, na forma da negativa ao crédito, na dificuldade para acessar a saúde, 

na negação da escola adequada para os filhos, na negativa de estradas e outras 

infraestruturas, etc.; por esses mecanismos, institucionalmente estabelecidos84, o capital 

tenta e, não raramente, consegue expulsá-los “naturalmente” da terra. 

A materialização dos projetos de colonização desenvolvidos pelas empresas 

privadas demostra mais claramente o caráter comercial capitalista e excludente da 

colonização; embora o discurso oficial-empresarial tente apresenta-los como uma ação 

quase filantrópica, e no sentido de fazer daqueles colonos, proprietários de terra, 

“fazendeiros”, etc. As massas não conseguiam perceber, em concreto, que aqueles 

projetos não tinham como objetivo básico torna-los proprietários de terra; nem que a sua 

pobreza, a sua condição de “não proprietários” (ou proprietários apenas da própria força 

de trabalho) era a condição fundante para o desenvolvimento da empresa capitalista que 

se implantava e, assim, imprescindível para o sucesso dos projetos de colonização. Para 

as empresas colonizadoras, a colonização em seu momento inicial, isto é, da venda dos 

                                                 
aquela gente barulhenta. Infelizmente o movimento pacificar não foi bem compreendido e eles, os índios, 

levaram a pior. 
83 Trata-se de uma Base Aérea da FAB – Força Aérea Brasileira instalada na Serra do Cachimbo, 

no Município de Novo Progresso no sul do Estado estado do Pará. A base foi inaugurada em 20 de janeiro 

de 1954 pelo presidente Getúlio Vargas. 
84 É importante reafirmar que a imposição dessas dificuldades ou empecilhos aos trabalhadores 

não se refere a uma ação “isolada” ou de iniciativa e vontade exclusivas do “governo” – significa, isto sim, 

a efetivação do interesse da empresa capitalista pelo governo. 
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lotes de terra, nada mais significava que um negócio, cujo objetivo era a valorização do 

capital investido; dessa forma, segundo Souza (2008, p. 35): “A empresa vendia as áreas 

de terra por etapas, isto é, após vender a primeira remessa de lotes, ficava com o restante 

aguardando sua valorização, para vende-la mais tarde a preços mais elevados”. Com 

efeito, o alvo desse negócio não eram os trabalhadores pobres ou descapitalizados, mas, 

os pequenos proprietários do Sul, aqueles que reuniam capacidade financeira, econômica, 

para a aquisição da terra. Era para esses que suas propagandas se dirigiam convincentes 

e mobilizadoras. 

Confirma isto Oliveira (APUD Souza 2008, p. 37 – 38) ao tratar criticamente 

dos projetos de colonização da empresa SINOP, desenvolvidos às margens e nas 

proximidades da BR 163: 

 

A venda de terras da Gleba Celeste85 se deu através de difusão e 

propaganda efetuadas pela Empresa no Sul e Sudeste do País, 

especialmente no Norte e Noroeste do Paraná, região de origem da 

Colonizadora [...] As pessoas compraram terras em Sinop com o 

objetivo precípuo de melhorarem as condições de vida sua e da sua 

família; o fizeram sob os efeitos das propagandas realizadas pela 

Empresa através dos meios de comunicação e de seus corretores, que 

buscavam enfatizar a qualidade das terras, o potencial e variedades das 

madeiras nobres existentes na área, as condições climáticas, boas 

aguadas, enfim, área propícia ao desenvolvimento da cultura do café, 

da pimenta e de cerais [...] Existiam filmes e fotos, que punham em 

evidência a beleza dos cafezais produzindo, a exuberância da selva 

como expressão de solos bons – onde o efeito propagandístico também 

era feito por amigos e parentes (Oliveira, 1983, p. 83). 

 

  A propaganda da colonizadora se referia à terra como em geral as propagandas 

comerciais tratam qualquer produto ou mercadoria que a empresa pretende vender: sem 

mostrar os defeitos, aspectos negativos ou o que possa emperrar ou retardar a venda da 

mercadoria divulgada. Era do mesmo modo que as empresas colonizadoras buscavam 

atrair compradores para os lotes de terra dos respectivos projetos de colonização; para 

isto contavam ainda com a propaganda dos Governos Federal e Estadual, numa espécie 

de “revestimento” do negócio com a chancela, a garantia, a segurança que a palavra 

oficial representava. Além da segurança quanto à existência do produto, da mercadoria, 

estabelecia-se a certeza da sua qualidade, isto é, de que a terra renderia aos seus 

compradores os bons resultados indicados.  

                                                 
85 Gleba Celeste é o nome original do projeto de colonização da Colonizadora SINOP, que resultou no 

Município de Sinop. 
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Mas, se fica claro aqui, que os projetos privados de colonização eram, para as 

colonizadoras, nada mais que um negócio no sentido capitalista do termo, havia uma 

engenhosidade que, mais que nublar essa compreensão, buscava educar a sociedade para 

conceber a “iniciativa privada” como protagonista “desinteressada” do progresso da 

região e da ascensão social das pessoas. Tratavva-se da doação de lotes urbanos às 

famílias pobres etc.86, que fazia a empresa colonizadora parecer preocupada apenas com 

o desenvolvimento da região, das pessoas, do país, enfim. A verdade é que, até essa 

“preocupação” difundida, constituía a natureza da finalidade comercial capitalista dos 

projetos, de forma que a empresa o fazia para que, ela própria e o seu negócio, parecessem 

mais “humano”, filantropo, até. De fato, tais doações, estavam inseridas no custo do 

negócio, de modo a não desqualificar o seu estrito sentido capitalista, isto é, a valorização 

do capital.  

Além disso, há outro elemento pouco difundido: o fato de que as empresas 

colonizadoras utilizavam, inicialmente, apenas parte da extensa área de que tinham se 

tornado proprietárias para lotear e vender aos colonos; a outra parte e, às vezes, a maior 

parte, reservavam para ser comercializada em momento futuro, precisamente quando o 

próprio processo de assentamento dos novos proprietários produzisse maior valorização 

das terras (Souza, 2008, p. 35). Por conseguinte, quanto mais povoada estivesse a área do 

projeto de colonização, notadamente em sua parte urbana, dando a ideia de crescimento 

e progresso, mais valorizada ficava a terra, os lotes.  

O depoimento de quem vivenciou de perto essa realidade e, portanto, conhece 

bem os procedimentos dessas colonizadoras, é revelador. Conforme se verifica nas 

palavras de “A-P”, uma dessas colonizadoras teria conseguido arrecadar, para fins de 

colonização, uma área de mais de 640.000 (seiscentos e quarenta mil) hectares de terra, 

no período ditatorial, quando ocupava a Presidência da República, o General Emílio 

Garrastazu Médici. Dessa área total, depois de realizados os projetos de colonização, teria 

“sobrado” para a Colonizadora, segundo o relator, um montante extraordinário de capital 

acumulado na forma de terra estocada para comercialização/valorização: 

                                                 
86 Para ilustrar, pode-se verificar em Souza (In BARROZO, 2008, p. 41) o seguinte: “O paternalismo 

também este presente na figura do empresário colonizador, com sua “bondade” em relação aos incentivos 

oferecidos aos que chegavam a Sinop, com a doação de terrenos nos quais em certo tempo fossem 

construídas casas para moradia ou comércio”. Também em Custódio (In BARROOZO, 2010, p. 110): “A 

partir de 1976 [...] começou a ocorrer a venda de lotes urbanos. No entanto, inicialmente, a colonizadora 

realizou a doação de alguns lotes na área urbana àqueles que adquiriram lotes na área destinada ao plantio. 

Foi prática recorrente em Mato Grosso, em se tratando de colonização particular, a doação de lotes nas 

áreas urbanas aos que adquirissem lotes nas áreas rurais, seguindo talvez a linha de raciocínio de que o 

povoamento levaria à valorização das terras”. 
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[...] seiscentos mil [hectares] era toda a gleba; ela tem dentro do 

município [hoje], ela tem uns quatrocentos hectares na área mais nobre 

da cidade; que vai valer, assim, por metro quadrado, uns R$ 800,00 

(oitocentos reais) o metro quadrado. [...] desses seiscentos mil, digamos 

que ela tenha aí, uns 150.000 hectares, ainda; é muita terra, ainda. 

 

Vê-se assim que, a doação dos lotes urbanos para as famílias mais pobres ou para 

quem comprou lote rural, toma um sentido propagandístico e estratégico com finalidade 

eminentemente comercial. Na verdade, além disso, insere-se na estratégia do capital para 

formar estoques de força de trabalho assalariada, fundamental para o processo produtivo 

capitalista, a qual, será consumida nos diversos negócios que já estavam implantados ou 

em desenvolvimento, bem como nos que ainda seriam implantados no futuro, conforme 

se afigurou. Ou seja, aquele gesto, aparentemente filantropo, constituía a estratégia 

empresarial de constituição das suas imagens públicas junto aos colonos e à sociedade 

brasileira, de heróis, desbravadores, filantropos, bandeirantes modernos87, etc.  

Tem-se assim, no acesso/apropriação da terra através do pagamento em dinheiro, 

um poderoso instrumento para a seleção do tipo específico de colono pretendido pelas 

empresas colonizadoras, que será o pequeno proprietário capitalizado que pretende 

crescer, “ficar rico”. Ao mesmo tempo, promove-se a exclusão ou a imposição de 

dificuldades quase intransponíveis para os grandes contingentes de famílias pobres se 

tornarem proprietárias de terra, ainda que de pequenos lotes rurais; as quais, são 

“assentadas” nas áreas urbanas, inclusive pela doação de lotes urbanos, para ali ficarem 

disponíveis como a força de trabalho assalariada. Majoritariamente colonizada pelas 

empresas privadas, por esses meios e com tais objetivos, a região do Nortão assimilou 

desde o seu início esse espírito capitalista, de modo que hoje a empresa capitalista e seus 

proprietários se afiguram socialmente superiores ao que é público-estatal; o que não 

significa prescindirem dos recursos públicos para “subsidiar” o desenvolvimento dos seus 

negócios.  

Então, tem-se nessa forma de “acesso” e “aproveitamento” econômico da terra, 

a materialização de um processo de expropriação da massa de trabalhadores; daí se 

entender o porquê de o Estado/Governos não terem reconhecido os trabalhadores 

                                                 
87 Sobre essas tentativas de construção pública da boa e extraordinária imagem dos empresários 

colonizadores são interessantes os trabalhos de Sant’Ana (2010, in BARROZO: Mato Grosso a 

(re)Ocupação da terra na fronteira amazônica (século XX); Souza (2013). 
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posseiros como os legítimos donos/proprietários das áreas que já ocupavam décadas antes 

de tais projetos colonizadores se iniciarem.  

A partir dos anos de 1970, o que se observa nessa região é a classe proprietária-

governante, mais que promover uma “nova” ocupação da terra, apropriar-se de fato da 

terra que estava “titulada” e a que estava sob domínio do Estado. Seja através do negócio 

altamente lucrativo da colonização privada, seja pela valorização das suas propriedades 

rurais e facilitação no desenvolvimento dos seus negócios pelas condições infraestruturais 

criadas pelo Estado com recursos públicos para “atender aos assentamentos”, seja, ainda 

pela disponibilidade de mão-de-obra barata, é essa classe social quem tem a sua 

supremacia afirmada e fortalecida em tal processo. Afirmação e fortalecimento que se 

dão, inclusive, pela indicação de que a ascensão de um ou outro pequeno proprietário ou 

minifundiário à condição de capitalista, confirmaria o caráter “democrático” desse 

processo econômico-social; ou seja, que este se desenvolveria livre e em aberto, com a 

possibilidade da ascensão de todos aos status de proprietário.  

Portanto, a forma legal de propriedade sobre a terra, a propriedade reconhecida 

pelo Estado (que não tem a posse de fato como sua pré-condição) é imposta como um 

meio ou instrumento que afirmava a estrutura social capitalista. Trata-se de um tipo de 

propriedade com um claro caráter de classe e, não importa que a forma de o fazer seja 

fraudulenta ou não: “a ética do mercado é o lucro”88. Nesse sentido, é esclarecedora uma 

outra parte do depoimento colhido de “A-P”, quando relata a forma e os meios pelos quais 

uma dessas empresas colonizadoras adquiriu uma grande extensão de terras junto aos 

organismos governamentais. “A-P” detalha esse processo da seguinte forma: 

 

Havia 169.000 hectares, que era um decreto do governo estadual, em 

1953, criou o Núcleo Colonial Celeste dividido em 214 títulos de no 

máximo 990 hectares – porque acima disso teria que ir para o Senado 

Federal; e todos eles em nomes assim de: José da Silva, Pedro Aleixo 

dos Santos, Angélica Maria da Silva, nenhum nome que pudesse 

identificar alguém de verdade [...] tudo fictício[...]. Esses títulos ficaram 

de 1953, quando criados, até 1970, quando seu Ênio comprou, eles 

passaram por várias posses, vários proprietários, até chegar em Mozart 

[...] que ele depositou num banco sob custódia, num banco em São 

Paulo. Quando o governo militar exigiu que alguém fizesse alguma 

coisa aqui, o Seu Ênio falou: olha eu tenho uns títulos aí, são 169 mil 

hectares. [...] ele não tinha comprado ainda, ele sabia onde estavam os 

                                                 
88 Sobre a natureza do mercado e seus empresários-proprietários é ilustrativo o artigo de ARUUDA, E. B. 

“A ética do mercado”. In: Revista Sina de 27/03/2012. Disponível em: 

http://www.revistasina.com.br/portal/index.php?option=com_k2&view=item&id=5209:a-%C3%A9tica-

do-mercado&Itemid=65. Acessado em 05/08/2015. 
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títulos, que eram em nome de Mozart Vítor Mariano, que ele tinha 

depositado no banco de Piracicaba [...] que ele tinha depositado como 

custódia para ganhar dinheiro [..] Seu Ênio foi lá e comprou, aí veio 

aqui sobrevoaram [...] falou: é aqui que você vai marcar [fala dos limites 

desses lotes de terra] qual que era o ponto de amarração? Era a barra do 

Rio Paranatinga... [...] que é o Teles Pires. Aí eles demarcaram os 169 

mil hectares [...] aí eles marcaram, então, falou: ´esses são os 169 mil 

hectares`. Seu Ênio comprou aquilo, o governo militar disse a ele: ´tudo 

que você arrecadar em volta é teu; pega títulos particulares, faça o que 

quiser, nós só precisamos “integrar para não entregar”`. Seiscentos e 

quarenta mil hectares eles pegaram! Cento e sessenta e nove mil virou 

640 mil: Gleba Celeste. Aí ele comprava títulos particulares [fala da 

aquisição de outros títulos de terras que estavam vizinhas aos 169.000 

hectares iniciais] eles iam comprando. [...] tamanha era a bagunça, que 

tinha títulos que diziam que era aqui, mas, era no Capão do Jarinã, era 

dentro das terras do Xingu, era em todos os lugares, não tinha pontos 

de amarração para dizer onde eram os títulos. Tudo de cartório.  

 

É importante atentar para o início desse depoimento, quando o entrevistado se 

refere aos mais de 200 títulos de propriedade existentes; eram títulos legais, de 

proprietários que sequer conheciam a terra que possuíam, consequentemente, não sabiam 

se a terra estava ocupada de fato ou não. Daí que o colonizador, mediante a compra dos 

títulos (dos “papéis”) confirma para a classe proprietária (de fato, porque de direito já 

estava confirmada pelo título), a propriedade daquela enorme extensão de terra. É dessa 

maneira que se materializa a propriedade legal da terra, de forma que a re-ocupação se 

desenvolve com um caráter comercial, empresarial, capitalista; o que requereu, para ser 

efetivado, a negação e a anulação das ocupações existentes anteriormente, inclusive por 

meio da corrupção, da fraude89 e da violência90. 

Não é objetivo deste estudo fazer uma incursão pormenorizada sobre o 

desenvolvimento dos projetos de colonização (oficial/públicos e privados) realizados em 

Mato Groso, senão, tratá-los no sentido de extrair desse complexo processo econômico-

social elementos que permitam a compreensão sobre a gênese dessa materialidade 

econômico-social. Esta que se faz hegemônica e, assim, se desenvolvendo, produziu e 

segue produzindo determinada espiritualidade, que se manifesta, reproduz-se e se 

desenvolve, contraditoriamente, inclusive, na Escola Pública. Desse modo e nessa 

perspectiva, apresentam-se, a seguir, as observações decorrentes de análises de estudos 

                                                 
89 Não se está indicando aqui, entretanto, que tais foram os métodos e procedimentos praticados 

pela empresa a que se refere “A-P” em seu depoimento, embora, não se objetive com essa observação 

isentá-la de nada. 
90 Em FERREIRA (1986, p. 135 – 172) podem ser verificados diversos relatos dessa violência impostas 

aos trabalhadores – pelo Estado, governos e pelo empresariado. 
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sobre esse período da história mato-grossense no Nortão (marcado, notadamente pelos 

projetos de colonização pública e privada), as quais estão referenciadas, especialmente, 

no trabalho citado de CASTRO et. al. (2002): 

a) A partir da década de 1970, desenvolveu-se a mobilização e transferência 

de milhares de famílias de trabalhadores rurais sem terras, pequenos 

proprietários, arrendatários, posseiros, desempregados, etc., para projetos 

públicos e privados de colonização na região91; 

b) Grande parte das famílias “assentadas” nos projetos de colonização não 

permaneceram na terra por diversos motivos: venderam o lote, no todo ou 

em parte, para proprietários capitalizados ou abandonaram-no com a dívida 

que haviam contraído no banco ou na cooperativa;  

c) Das várias razões da desistência/abandono, venda total ou parcial dos lotes 

por parte dos colonos, destacam-se as seguintes: falta de assistência à 

saúde, de escolas, de recursos financeiros para explorar a terra, de 

conhecimento para o desenvolvimento das atividades econômicas com 

caráter empresarial, de crédito e de assistência técnica, alto custo da 

produção em razão do garimpo (na medida em que este atraía mão-de-obra, 

encarecendo-a portanto), problemas administrativos/financeiros das 

cooperativas que penalizaram os colonos/cooperados, endividamento por 

conta de financiamentos, conflito entre a atividade garimpeira e a 

agricultura, etc.; corrupção praticada por executores do INCRA (CASTRO, 

2002, p. 89-90); 

d) Nas áreas de assentamento, isto é, onde se desenvolveram os projetos de 

colonização, verificou-se a reapropriação da terra, de modo a se efetivar a 

concentração da propriedade nas mãos ou sob o domínio de grandes 

proprietários, os quais adquiriram os lotes diretamente dos colonos 

impossibilitados de permanecerem na terra e/ou de servidores do INCRA, 

fraudulentamente (CASTRO, 2002, p. 100); 

e) Formação de centros urbanos com uma massa de trabalhadores rurais sem 

qualificação técnica definida, “braçais”, que passam (ou continuam) 

tentando ganhar a vida vendendo sua capacidade de trabalho nas fazendas 

do entorno e da região, etc. 

                                                 
91 Isso tendo em vista apenas os principais projetos, portanto, sem considerar os trabalhadores que migraram 

para a região por conta própria, para trabalhar assalariados, ou buscando a “sorte” no garimpo, etc.  
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Considerando o início desse processo mais intenso e planejado de ocupação do 

Nortão em meados da década de 1970, tem-se, menos de duas décadas depois, isto é, no 

início dos anos de 1990, estruturada e em pleno movimento a base, a materialidade 

econômico-social, a partir da qual um novo desenvolvimento econômico se efetiva 

articulado organicamente à economia mundial, recebendo a denominação de 

Agronegócio. Trata-se de uma extraordinária realização humana, cujos sacrifícios 

impostos às massas trabalhadoras são mascarados ou anulados, por um lado, elevando-se 

os empresários, notadamente os proprietários das colonizadoras, como os artífices de tal 

realização. Por outro lado, tentando demonstrar que as lutas dos trabalhadores sem terras, 

dos garimpeiros, pequenos proprietários, dos posseiros, dos Povos Originários, etc., com 

efeito, tentam justificar até a violência extrema imposta a essa gente nesse tempo, em face 

do “progresso” alcançado e que se desenvolve agora, na forma do Agronegócio. 

Desse modo, o aqueles “vazios demográficos” estão “preenchidos” por 

descendentes e remanescente dos milhares de famílias de trabalhadores que foram 

mobilizadas e levadas para a região: diretamente pelos órgãos governamentais, pela 

empresa privada e ainda pelos que vieram tangidos pelas condições de vida e trabalho 

que vivenciavam alhures. A empresa privada está implantada e governando a economia 

na região e, por meio dos seus diversos negócios, inclusive o político-eleitoral, governa 

majoritariamente os mandatários que ajuda a eleger para as instâncias municipal, estadual 

e federal da Administração Pública. A estrutura social de outrora, exceto pela existência 

de uma classe média ensimesmada, mantém-se, basicamente, inalterada: a classe 

proprietária em seus negócios e interesses, de um lado e, de outro, a massa trabalhadora 

despossuída, com suas necessidades, lutas e perspectivas de subjetivar o real no sentido 

de um novo desenvolvimento. 

 

2.2.2 A Colonização no Araguaia 

Conforme indicado, a ocupação da região do Araguaia pelo capital não se 

efetivou através “apenas” dos empreendimentos privados, na forma das grandes empresas 

agropecuárias; a colonização privada foi o outro meio pelo qual o capital se entranhou ali, 

notadamente na região que se convencionou denominar de Médio Araguaia. Na realidade, 

a colonização foi desenvolvida na região a partir do início da década de 1970, por 

iniciativa de colonizadores da Região Sul do Brasil, precisamente com o “Projeto 

Canarana”. 
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Conforme relata Norberto Schwantes, o colonizador-líder desse 

empreendimento, em seu livro de memórias: 

 

[...] começaram a chegar as primeiras famílias, exaustas por terem 

enfrentado uma viagem de mais de 1.500 quilômetros, em caminhões 

[...] no dia 5 de setembro de 1972 [em] Barra do Garças[...]. No outro 

dia cedo partimos em caravana, com as onze famílias rumo à Canarana. 

A viagem durou um dia e meio. Só no começo da tarde de 7 de setembro 

chegamos à área do projeto. Então, transbordando de civismo, apesar 

do cansaço, a professora Margarida Ziech resolveu comemorar o Dia 

da Independência: reuniu todos os colonos para cantarem solenemente 

o Hino Nacional diante da antena de rádio de um caminhão, onde 

tremulava uma pequena bandeira do Brasil (Schwantes, 1989, p. 99, 

100). 

 

Tratava-se do “primeiro projeto de colonização particular aprovado pelo 

Incra”92, que tinha como proponente e responsável por sua execução a COOPERCOL – 

Cooperativa de Colonização 31 de Março Ltda., criada por famílias de pequenos 

agricultores de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, especificamente, para apresentar 

o projeto junto aos órgãos oficiais do Governo Federal e conduzir toda a sua realização 

no Araguaia. O projeto contava com o financiamento do governo federal, através do 

PROTERRA; este, um programa de crédito fundiário que, conforme Schwantes (idem, p. 

87): “[...] era uma espécie de BNH93 para o campo: financiaria a aquisição de terras por 

pequenos agricultores, que teriam doze anos para pagar o empréstimo, com juros de 7% 

ao ano e sem correção monetária. Era exatamente o que precisávamos”.  

A partir do Projeto Canarana, outros projetos de colonização foram concebidos 

e desenvolvidos na região, às margens ou nas proximidades da BR 158, todos da iniciativa 

privada e realizados pelos mesmos colonizadores: Projeto Água Boa, Projeto Guarapu e 

Projeto Kuluene. Esses projetos de colonização, concebidos e realizados inicialmente pela 

COOPERCOL e, depois, pela CANARANA – Cooperativa Agropecuária Mista Canarana 

Ltda. (fundada em 1975), e pela CONAGRO S/C Ltda. (1975) – Colonização e 

Consultoria Agrária, impactaram extraordinariamente toda a região, notadamente Barra 

do Garças; que viu seu comércio se movimentar como nunca havia se movimentado, 

especialmente as revendedoras de automóveis e máquinas agrícolas. Sobre aquele 

impacto, afirma Schwantes (1989, p. 143): 

                                                 
92 Schwantes (1989, p. 22) 
93 Refere-se ao extinto BNH – Banco Nacional da Habitação, instituição estatal responsável pelas 

políticas de habitação popular.  
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O crescimento da colonização causava grande impacto na economia de 

Barra do Garças. O comércio – a cada dia com novas lojas – 

principalmente insumos e implementos agrícolas – vendia como nunca. 

Isso refletia na arrecadação do ICM – Imposto sobre Circulação de 

Mercadoria. Já descontada a inflação, a Exatoria Estadual em Barra do 

Graças registrava aumentos extraordinários na arrecadação deste 

tributo: 58%, em 1975; 69%, em 1976 e 204%, em 1977. Metade de 

todo o ICM recolhido em Barra era paga diretamente pela Coopercana, 

nas operações de comercialização do arroz. Em 1977, este dinheiro já 

era suficiente para cobrir toda a folha de pagamento do Governo do 

Estado no Leste de Mato Grosso. 

 

De fato, no início dos anos de 1980, do assento almofadado e recoberto com 

plástico encardido do velho ônibus da Xavante94 se podia ver, da janela emperrada, um 

arrozal que se estendiam em lonjuras a perder de vista. O velho ônibus ia aos solavancos 

pela esburacada BR 158, estrada de chão, cujo leito mais parecia o de um rio lamacento, 

com buracos em profusão e atoleiros que tornavam a viagem (nos pouco mais de 700 km 

entre São Félix do Araguaia e Barra do Garças) um tormento. Esses projetos de 

colonização estavam localizados no meio desse caminho, a mais ou menos 300 

quilômetros de Barra do Garças. O movimento cambaleante e vagaroso do ônibus 

permitia que se observassem mais detidamente, as atividades dos colonos rizicultores 

sobre tratores e colheitadeiras: uma gente de pele branca, cabelos claros, louros, olhos 

claros, verdes, azuis e um falar “enrolado”, muito diferente das da gente da região.  

Os arrozais formaram um campo inteiriço de verde encantador, aos poucos 

amadurecendo, transformando-se num mar de cachos dourados, que o vento balançava 

em ondas belíssimas. Dava gosto ver aquela riqueza, de modo que, quem visse, jamais 

imaginaria que, alguns anos depois, tudo aquilo fosse não mais que capoeira, terra 

abandonada, onde o mato crescia livremente, sem lavoura e sem gente; sobre isto, 

escreveu Schwantes (1989, p. 144): “[...] os prejuízos das safras de 76, 77, 78 e também 

79 foram enormes por falta de infraestrutura de apoio e reparo da BR 158”. Na realidade, 

as sedes desses empreendimentos se transformaram em importantes cidades para a região, 

especialmente Água Boa e Canarana; estes municípios, depois dos problemas que 

levaram à falência grande parte daqueles colonos, rizicultores (muitos dos quais tiveram 

que vender suas terras para pagar dívidas), agora se revigoram movidos pela força do 

Agronegócio. De fato, essas áreas estão sendo reocupadas com o desenvolvimento de 

                                                 
94 Empresa de transporte terrestre de passageiros, que opera na região desde aquele tempo. 
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diversas atividades econômicas (notadamente agricultura e pecuária), de forma a se 

evidenciar um novo impacto econômico-social na região95. 

É interessante, então, observarmos os dois grandes movimentos econômico-

sociais que se materializam sob os interesses e o domínio do capital nas terras 

araguaienses: o primeiro, que se caracteriza pela implantação e o desenvolvimento de 

grandes empresas agropecuárias privadas no extremo-nordeste do Estado; e o segundo, 

representado pelos projetos de colonização privada, que mobilizam pequenos agricultores 

do sul do país para a região do Médio Araguaia. Em ambos os movimentos, verifica-se a 

forte presença do Estado/Governos apoiando-os por todos os meios, notadamente com 

financiamento subsidiado, incentivos fiscais, construção de infraestruturas, suporte 

institucional (polícia, judiciário, etc.), de modo a sustenta-los no sentido do atingimento 

da sua finalidade precípua: o entranhamento, estruturação e valorização do capital. 

Também, evidencia-se a mobilização extraordinária de uma grande massa de 

trabalhadores para tais empreendimentos; em sua maioria, são trabalhadores sem 

qualificação técnica específica, que são empregados nas atividades mais “brutas” dos 

empreendimentos agropecuários: derrubada manual das matas, preparação do solo para 

os plantios, atividades (legais e ilegais) de segurança, instalação da infraestrutura básica 

das agropecuárias, etc. 

Consumou-se, quatro décadas após o início da implantação desses 

empreendimentos, o estabelecimento de relações sociais que aos poucos foram 

suplantando as antigas relações “não especificamente capitalistas” de produção96; 

notadamente, em relação à propriedade da terra e a sua exploração comercial, para a 

produção de mercadorias em regime assalariado, em contraste com o uso da terra para a 

subsistência. Isto inclui o “afastamento” e/ou a redução dos territórios dos Povos 

Originários, assim como dos seus modos de vida. Se, inicialmente, o que marca, 

                                                 
95 O processo colonizador nessa região mato-grossense, per si, exige um estudo específico, por 

sua complexidade e pelos impactos econômicos, políticos, culturais e sociais que geraram em todo o 

Araguaia mato-grossense. Entretanto, pode-se indicar aqui, brevemente, a sua importância para o 

Agronegócio: seja no sentido de que aquela colonização, não obstante o fracasso econômico de grande 

parte dos colonos, serviu, no mínimo, para “amansar a terra; seja pelo fato de que contribuiu efetivamente 

para dispersar a mão-de-obra hoje consumida nas atividades do Agronegócio – ou, ainda, pela instalação, 

mesmo precária, de uma infraestrutura econômica e social pelo Estado/governos, como estradas, escolas, 

hospitais, etc., fundamental para o desenvolvimento do Agronegócio.     
96 Isto para designar que as relações estabelecidas entre as pessoas das comunidades formadas 

antes da aparição desses empreendimentos, não tinham como finalidade fundamental a valorização do 

capital, embora, conforme vimos, estabelecessem relações com comerciantes que exploravam com seus 

negócios (compra de produtos da pesca e venda de produtos trazidos de outros centros urbanos, etc.) a 

região e o trabalho dessas comunidades. 
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econômico-socialmente, a vida na região são as famílias de trabalhadores rurais 

(ocupando a terra como posseiros e explorando-a com o próprio trabalho para a 

subsistência), se, um pouco mais tarde, são os colonos vindos do Sul (e a falência de 

grande parte deles) – atualmente, o que se percebe como supremacia é o movimento 

econômico-social decorrente do Agronegócio. 

Essa nova configuração econômico-social hegemonizada pelo Agronegócio 

materializa-se na forma concreta de relações sociais especificamente capitalistas, em que 

as massas trabalhadoras estão conformadas no assalariamento, isto é, concebem-no como 

modo normal, natural, de ganhar a sobrevivência. Agora, o que se evidencia e se divulga 

como o objetivo, como a finalidade, correta, necessária e “natural” do processo produtivo, 

em todas as atividades econômicas que se desenvolvem, é a valorização do capital, ou o 

“lucro”, o “ganho”, o “sucesso empresarial”. A vida se “aburguesou”. 

Impõem-se, então, algumas indagações e outras observações. Sem o instituto do 

que se convencionou denominar de “Ditadura Militar” (que concebemos como uma 

ditadura de classe, de modo que, em razão da forte presença dos militares para a sua 

realização e do sentido econômico-social que tomou, melhor denomina-la de “Ditadura 

Empresarial-Militar”) seria possível realizar, da forma como foram realizados, os projetos 

de colonização privada, bem como a implantação das grandes empresas agropecuárias? 

O poder e a “autoridade” dos proprietários, face aos trabalhadores (peões, posseiros, 

Povos Originários, sertanejos, pequenos proprietários tradicionais, etc.) e às instituições 

públicas (polícias, judiciário, governos (estadual e municipais), parlamentares, etc.) 

teriam a dimensão que se verificou, sem o apoio e o aval da Ditadura?  

Do que se observou nesse processo de estruturação econômico-social mato-

grossense, ou de formação da materialidade mato-grossense, é imperioso reconhecer que 

o processo de ocupação dos “vazios demográficos” desses territórios, sob a coordenação 

do Estado/Governos, desenvolveu-se conforme as necessidades fundamentais do capital 

e, assim, seguindo a sua lógica. Decorre que, embora documentos oficiais indiquem, 

como objetivo das políticas governamentais, a realização do 

crescimento/desenvolvimento econômico no sentido de melhorar as condições de vida e 

trabalho da população em geral, não se percebe, na realidade, tais objetivos efetivados. 

Contudo, o crescimento/desenvolvimento econômico dessas regiões é uma realidade 

insofismável, de maneira que as riquezas produzidas nesse período em todo o Estado, em 

escala monumental, são evidenciadas nos modos de vida da classe que encarna o 

Agronegócio; isto sem referir à parte dessa produção apropriada (na forma de royalties, 
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empréstimos, etc.) pelos grandes grupos empresariais internacionais, que atuam desde a 

produção de sementes e máquinas até o financiamento da produção. 

Entretanto, cabe citar e observar dois dados muito interessantes para a 

determinação do que significou a formação da materialidade econômico-social mato-

grossense, face à realidade das massas trabalhadoras e os objetivos e lógica capitalistas. 

O primeiro refere-se à grandiosidade territorial do estado e o “estoque de “terras 

devolutas”, conforme FERREIRA (1986, p. 79, 80):  

 

Em 1979, quando os governantes [...] procuravam estratégias que 

pudessem amenizar os focos de tensões para que novos capitais 

aflorassem no meio rural, Mato Grosso, dispondo de 881.000 km2 de 

área, encontrava-se com 74,8% de sua superfície já titulada. Desta 

titulação, 64,2% correspondendo a títulos definitivos e 6,8% a títulos 

provisórios. Repassadas pela Companhia de Desenvolvimento de Mato 

Grosso (CODEMAT), as terras tituladas correspondiam a 3,8% da área 

total. O restante da área era devoluta, 13,4% (118.254 km2); as reservas 

indígenas somavam 10,4% e, 1,4% as reservas ecológicas e áreas 

urbanas97. 

O potencial de terras devolutas [...] não é desprezível como atestam seus 

números. Estas terras equivalem duas vezes a extensão territorial do 

Estado do Rio Grande do Norte ou da Paraíba ou a três vezes o Estado 

do espírito Santo ou do Rio de Janeiro ou ainda a cinco vezes o Estado 

de Alagoas ou seis vezes Sergipe. Daí que as terras devolutas mato-

grossenses são um potencial capaz de acolher, aproximadamente, 

500.000 famílias, ou uma população estimada em 2.500.000 pessoas, 

duas vezes a atual população do Estado.  

 

O segundo dado refere-se à arrecadação das terras mato-grossenses pelas 

empresas privadas, mediante as várias políticas instituídas pelo Governo Federal e pelo 

Estadual (FERREIRA, idem, p. 80): 

 

Em que pese a irregularidade fundiária, os incentivos fiscais não 

faltaram aos grandes fazendeiros, latifundiários e empresários. O 

quadro 1 ilustra o montante de financiamentos ocorridos em Mato 

Grosso após os dez primeiros anos da criação da SUDAM. A área 

coberta pela política de incentivos da SUDAM é de 5.208.563,37 

hectares, sendo 2.833.928,5 hectares para a formação de pastagens. 

Pode-se observar a irrisória geração de novos empregos, 9.465. A faixa 

de imóveis mais favorecida foi de 50.000 hectares a mais, seguida pela 

faixa de 20.000 a 49.999 ha. 

 

O “Quadro 1” indicado pelo autor é o seguinte: 

                                                 
97 Conforme o autor esses dados foram “extraídos do Diagnóstico Geral da Situação Fundiária 

do Estado”. 
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Faixa de 

Área 

Nº de 

Proj. 

                        Investimentos: 

 

Nº de 

Empregos 

Gerado Próprio Incentivos Total 

1.000 1 2.142.205,00 6.591.206,00 8.733,411,00 41 

1.000 a 

4.999 

1 653.013,00 1.959.037,00 2.612.050,00 16 

5.000 a 

9.999 

22 33.843.796,00 103.118.159,00 137.031.955,00 605 

10.000 a 

19.999 

60 124.185.833,00 373.679.908,00 497.865.791,00 2.122 

20.00 a 

49.999 

96 294.314.116,00 900.981.228,00 1.195.293.344,00 4.969 

50.000 a 

mais 

14 134.765.610,00 472.698.500,00 607.464.110,00 1.713 

TOTAL 194 589.765.610,00 1.895.098.038,00 2.449.002.661,00 9.465 
FONTE: SUDAM – Relatório Sudeco – Minter: As migrações internas e o trabalhador rural em 

MT vol. 2, p-139. 

 

Não se fala mais em terras desocupadas, nem em “vazios demográficos”, no 

território mato-grossense: tem-se, assim, que as terras todas foram apropriadas, algumas 

glebas ou lotes com mais de um proprietário, conforme indicam conflitos inclusive entre 

indivíduos da classe proprietária. Isto indica que aquelas áreas apontadas por Ferreira 

como “terras devolutas”, num total de mais de 118.000 km2, foram todas apropriadas; 

face ao fato de que famílias de trabalhadores rurais seguem com suas lutas pela terra, 

reivindicando terra para trabalhar e viver, depreende-se que, conforme está evidenciado 

no Quadro 1, acima, grande parte daquelas terras, senão a sua quase totalidade, foi 

apropriada por indivíduos da classe proprietária, empresas e grupos empresariais.  

 

2.3 O Garimpo 

Segundo Caio Prado Júnior,98 em quase todos os leitos e margens dos rios da 

região central do Brasil acha-se ouro; mas, em quantidade tal que, na maioria das vezes, 

não paga os custos da produção em escala comercial. Nas ruas descalças de Cuiabá, a 

capital mato-grossense, até bem pouco tempo atrás, após chuvas mais fortes, era possível 

encontrar pequenas pepitas descobertas pelas enxurradas. De fato, a vida nas terras mato-

grossenses sempre esteve marcada pela descoberta e exploração do ouro e de pedras 

preciosas; foi em busca dessas riquezas minerais que exploradores europeus alcançaram 

                                                 
98 Prado Júnior (2004). 
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estes sertões ainda no século XVI99, desde então, expedições exploratórias se sucederam 

nessa procura até a descoberta e a exploração do ouro na primeira metade do século 

XVIII; quando o ouro de Cuiabá enlouqueceu a Europa. Segundo Póvoas (1995, p. 80): 

 

Tal foi a ressonância das notícias do ouro encontrado nas barrancas do 

rio Coxipó Mirim que o eminente historiador Basílio Magalhães, na sua 

[...] obra “Expansão Geográfica do Brasil Colonial” escreve: “[...] e 

soou a fama do Cuiabá até os confins do orbe, passando dos limites do 

Brasil a Portugal e daí aos reinos estrangeiros, tanto que chegaram a 

exagerações fabulosas, dizendo-se que no Cuiabá serviam os granetes 

(de ouro) de chumbo das espingardas, para matar veados, e que de ouro 

eram as pedras em que nos fogões se punham as panelas”[...].  

 

Depois daquele momento inaugural, veio a descoberta de diamantes, mais ouro 

e outros minerais na região hoje abrangida pelos municípios de Vila Bela da Santíssima 

Trindade, Nossa Senhora do Livramento, Alto Paraguaia e Diamantino, etc. Contudo, o 

ouro de Cuiabá, especialmente o das “Lavras do Sutil100”, que despertou a cobiça na 

Colônia e na Metrópole, por sua qualidade e quantidade, “[...] antes do final do século 

XVIII, quase nada restava para ser explorado em grande escala” (Arruda, 2016, p. 56). É 

inescondível, entretanto, que o extrativismo mineral, notadamente, na forma do Garimpo, 

isto é, do extrativismo do ouro e de pedras preciosas de forma manual, marcou 

definitivamente a história mato-grossense ao longo dos seus quase três séculos. 

Nesta seção, tratar-se-á dessa atividade econômica como um dos elementos que 

constituíram o processo da formação da materialidade econômico-social mato-grossense: 

pela extração/produção de riquezas minerais em si, e pela dispersão de braços para as 

atividades laborais mais rústicas em, praticamente, todo o território estadual. A atividade 

garimpeira é dura, impiedosa e, na maioria das vezes, ao contrário dos sonhos de quem a 

realiza com o próprio trabalho, é estéril; mas, diferentemente de outras atividades, está 

sempre revestida de crendices e fantasias que a tornam singular, fazendo a agonia do 

trabalho e as perversidades impostas ao garimpeiro serem suportadas com certa 

resignação.  

                                                 
99 Conforme Póvoas (1995, p. 68): “[...] os primeiros a pisar terras do antigo Estado de Mato 

Grosso: o português (talvez castelhano), Aleixo Garcia (em 1525), os espanhóis Domingos Martinez de 

Irala (1542 e outra vez em 1544) e Alvar Nuñez Cabeza de Vaca (1543), todos em busca de um caminho 

para o Peru, fascinados pelas notícias de suas fantásticas riquezas”. 
100 Minas auríferas que, segundo Póvoas (1995, p. 82), foram descobertas por indígenas que, a 

mando de Miguel Sutil, foram procurar mel e do mato voltaram trazendo, ao invés de mel, pepitas de ouro, 

achado na região onde foi edificada a Igreja do Rosário/São Benedito. Miguel Sutil era um paulista que 

naquele então se estabelecera à beira do Rio Cuiabá onde cultivava roças. 
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O garimpeiro, por seus causos e histórias, aparece sempre como um ser solitário, 

sem família, desgarrado, cuja socialização se dá nos ambientes “sociais” degradantes do 

entorno do próprio garimpo: especialmente no cabaré, onde o amor se lhe apresenta 

prostituído e, assim, é vivenciado intensamente; nos bares, onde o baralho é a diversão, 

por meio do qual pequenas fortunas são perdidas numa noite, etc. Contudo, trata-se de 

uma atividade econômica que se desenvolve sob a lógica que determina as demais 

atividades econômicas sob o capitalismo; assim, desenvolveu-se em diferentes momentos 

da história estadual como um dos vetores do entranhamento e da estruturação das relações 

capitalistas de produção nestes territórios.  

 

2.3.1 O Garimpo no Nortão 

Para a caracterização da formação da materialidade econômico-social mato-

grossense, é fundamental examinarmos as atividades garimpeiras que eclodiram e se 

desenvolveram no Nortão a partir de meados da década de 1970. A descoberta de ouro e 

a consequente eclosão de garimpos, por volta de 1975, na grande área em que se 

desenvolviam os projetos de colonização privada e colonização oficial/governamental, 

precisamente na região de Alta Floresta e Peixoto de Azevedo, impactaram a vida social 

em proporções que jamais se imaginara.  

Os impactos econômicos e sociais provocados pelos garimpos na região, 

colocaram em risco as estratégias empresariais dos colonizadores. Essa nova situação 

exigiu dos empresários-colonizadores procedimentos que eles não haviam previstos para 

a efetivação dos seus negócios no sentido do lucro esperado, presumido; esses 

“procedimentos” contarão com o pronto apoio de órgãos e instituições estatais, como a 

polícia, parlamentares, poder judiciário, agentes públicos dos governos (estadual e 

federal), etc., além de um esquema de segurança privada montado pelos colonizadores 

para agir em paralelo e em “complemento” às forças oficiais, conforme veremos. 

Naquele então, afluíam para as áreas em que se desenvolviam os projetos de 

colonização (público-governamentais e privadas) não apenas as famílias dos colonos 

selecionadas para os assentamentos, mas, também, trabalhadores e trabalhadoras que, por 

várias razões, não estavam vinculados a nenhum desses projetos. Esses trabalhadores, 

sem as condições financeiras para adquirir um lote de terra nos projetos privados e sem 

fazer parte do rol dos selecionados para os projetos oficiais, ao tempo em que buscavam 

no entorno desses assentamentos a sobrevivência mediante a venda da sua força de 

trabalho, lutavam para acessar a terra: a) seja tentando a sua inclusão nos projetos dos 
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governos federal e estadual, e b) seja pela ocupação espontânea da terra como posseiro, 

o que, às vezes, acabava por gerar conflito com assentados101. Com efeito, um contingente 

significativo desses trabalhadores se formou em torno dos núcleos urbanos dos 

assentamentos, os quais, com a descoberta do ouro e a ampliação das áreas de garimpo 

com novas descobertas, cresceram extraordinariamente. 

Face a presença em profusão dos garimpeiros, dentre os mecanismos que os 

empresários lançaram mão para salvaguardar seus negócios, um dos mais imediatos teve 

um caráter mais “ideológico”: o de desqualificar tudo aquilo (especialmente a atividade 

garimpeira) que não afirmasse a colonização como a atividade social e economicamente 

necessária e superior para os colonos e suas famílias e, assim, para a promoção do bem-

comum, do progresso, do desenvolvimento da região e do país, etc. Daí se disseminar a 

caricatura do Garimpeiro como o tipo social desprezível, porque afrontador dos “bons 

costumes” e, assim, destruidor dos princípios ético-morais da sociedade progressista e 

ordeira, religiosa, casta. No entanto, para quem estava sem perspectivas econômico-

social, seja pelo fato de não ter condições econômicas para explorar o lote em que estava 

assentado, seja pelo fato de sequer estar assentado, o garimpo aparecia como uma 

oportunidade extraordinária. Ribeiro (2008, p. 228) trata dessa situação nos seguintes 

termos: 

 

Na medida em que as estratégias de mobilização de mão-de-obra 

atraíram para os espaços de colonização grupos sociais que não 

puderam ser utilizados nas “glebas”, estes buscaram outras formas de 

sobrevivência no Norte de Mato Grosso. A descoberta do ouro nas 

margens dos rios, córregos e riachos abundantes na região, transformou 

trabalhadores de baixa qualificação profissional, e nenhum capital, em 

garimpeiros [...] Despertou, também, o interesse pelos garimpos nos 

agricultores cujas esperanças e entusiasmo no cultivo do café – o 

“verdadeiro ouro do lugar”, segundo os colonizadores – neste momento 

começava a perde fôlego. Os mais jovens, principalmente, foram 

tomados de “verdadeira febre de ouro”. 

 

Observe-se que o discurso empresarial, para atrair compradores para a 

mercadoria que vendiam (os lotes de terra), incluía a propaganda de que a região era 

propícia para a produção de café; propagando “providencial” pois destinava-se à gente do 

Sul, com larga experiência com o cultivo de lavouras de café, mas, nas terras do Sul, não 

nas da Amazônia. Era uma propaganda que não se sustentava na realidade, posto que não 

                                                 
101 Exemplifica esse processo de “ocupação espontânea” da terra, ou de ocupação, como 

posseiro, de lotes de terra em projetos de colonização o trabalho de Santos (2008, 120-128). 
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se cultivava, até ali, naquelas terras, esse tipo de lavoura. Daí que, frustrados com as 

lavouras do café102, muitos daqueles colonos desanimaram e desistiram desse cultivo; 

consequentemente, o garimpo emergiu como uma perspectiva mais que promissora: como 

salvação, na medida em que a quantidade de ouro extraída e o surgimento de novas áreas 

de garimpo impressionavam. 

Embora o enriquecimento rápido fosse o sonho que havia mobilizado muitos 

daqueles colonos no Sul para migrarem e, assim, o “chamariz” utilizado pelo colonizador 

para atrai-los para o seu projeto de colonização, diante da nova situação provocada pelo 

garimpo, o empresário-colonizador Ariosto da Riva103 (Revista Contato, n. 65 15/05/86, 

p. 24. Apud, Ribeiro, 2008, p. 229), passou a criticar duramente os colonos que queriam 

“ficar rico, fazer sua independência econômica pelo dinheiro rápido”. Como se vê, o 

capital faz o cinismo parecer uma normalidade.  

O garimpo estava “engolindo” os projetos de colonização; com efeito, para 

barrar aquela situação, o colonizador lança mão de outro “procedimento”, o qual, no 

Relatório da CPT – Comissão Pastoral da Terra (Apud. RIBEIRO, J. D. 2008, p. 226 e 

227), acaba por revelar uma imagem do colonizador bem diferente daquela que ele 

tentava construir sobre si mesmo: 

 

[...] receberam [os garimpeiros] um aviso para desocuparem a área por 

etapas. Isto é, aproximadamente 30 pessoas por vez. Na medida em que 

saíam da mata eram apanhados por um grande número de jagunços e 

alguns policiais fardados. Eram obrigados a entregarem todo o ouro que 

possuíam ao delegado de Polícia da Sinop, José César Conte e entrar 

em fila; os documentos pessoais eram queimados sob o pretexto de que 

documento do Maranhão e outros estados não valem no Mato Grosso; 

em seguida eram obrigados a se despirem e deitarem de bruços. Quem 

não obedecia apanhava ou morria ali mesmo. Qualquer movimento 

bastava para levar uma rajada. Quase todos os garimpeiros (cerca de 

3.500) foram torturados pelos bandidos. Em alguns introduziram o cano 

do mosquetão ou outros objetos no ânus, outros eram pendurados pelos 

pés (muitos até morreram), outros eram obrigados a manterem relação 

sexual com os próprios companheiros. As mulheres eram violentadas 

na presença dos maridos pelos policiais e jagunços, chegou ao ponto de 

colocarem gasolina na vagina e em seguida atear fogo. Davam coices 

de mosquetão no ventre das mulheres grávidas. Dificilmente alguém 

passou sem ser espancado [...] (Relatório Paranaíta – INDECO, p. 98) 

                                                 
102 Conforme Ribeiro (2008, p. 215): “Com o objetivo de mobilizar agricultores nos Estados do 

Sul do país, as colonizadoras montaram um forte esquema de propaganda e marketing [...] Foi utilizado um 

farto e diversificado material publicitário, no qual se procurou criar a imagem do Norte de Mato Grosso 

como região de terras férteis, abundantes, livres de estiagens e geadas. Nestas terras o café, com apenas um 

ano de idade, atingia a altura de um homem em pé, o que atestaria a excelente fertilidade do solo”. 
103 Proprietário da colonizadora INDECO – Integração, Desenvolvimento e Colonização 
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Como resultado dessa política de desobstrução, praticada pelos colonizadores 

com o apoio dos aparatos estatais/governamentais, tem-se, conforme Relatório da CPT 

(Apud RIBEIRO, J. D. 2008, p.226), os seguintes dados:  

 

Calcula-se em 300 o número de mortos conforme depoimento dos 

garimpeiros. Quem caminha naquelas matas, não raro encontra 

cadáveres já praticamente decompostos. E diga-se que no mês de 

novembro um grupo de garimpeiros encontrou 18 cadáveres 

amontoados, mortos recentemente. Isso significa que a matança naquela 

região ainda não chegou ao fim. Ademais a alegação da INDECO de 

que os garimpeiros foram retirados da área para evitar o estrago do solo 

é incoerente e mentirosa, pois a extração mineral continua sendo feita. 

Mas já não mais por garimpeiros profissionais, e sim por jagunços 

contratados pela firma em benefício próprio. (Relatório Paranaíta – 

INDECO, novembro de 1979) 

 

Na realidade, o mundo do garimpo não é um mundo que se faz per si, isolado ou 

autônomo em relação ao sistema produtivo: desenvolve-se como elemento da totalidade 

orgânica hegemonizada pelo capital. O garimpo reproduz as relações sociais do mundo 

do capital, em que os trabalhadores, notadamente os mais empobrecidos, aqueles sem 

profissão ou sem qualificação técnica específica, dão-se inteiros à exploração dos que 

dominam a atividade por serem donos dos meios de produção (terra, máquinas, 

capacidade financeira para adquirir mão-de-obra, etc.), na esperança do 

“enriquecimento”, de superar a própria condição de trabalhadores assalariados, elevando-

se à de “patrão”, de “rico”; mas, também, movidos pela “facilidade” ou “rapidez” em se 

conquistar as condições para a sobrevivência imediata. Essa multiplicidade de elementos 

econômicos, sociais, culturais, etc., que constituem a complexidade do mundo do 

garimpo, tem levado muitos ao erro de tentar entendê-lo por si mesmo; daí se tentar 

demonstrar a seguir, através do depoimento de “G-J” como o garimpo se materializa para 

os trabalhadores.  

Como centenas de outras famílias, a família de “G-J” veio do Paraná para Mato 

Grosso em 1984, em busca de uma nova vida, fixando-se em Alta Floresta104 : 

 

Quando meu pai veio como pioneiro, na frente da nossa família; e 

poucos anos depois viemos a perder ele, uma fatalidade, doença, 

                                                 
104 A cidade de Alta Floresta foi fundada em 1976, por Ariosto da Riva, presidente da empresa 

de colonização INDECO – Integração, Desenvolvimento e Colonização; foi elevada a Município pela Lei 

4.157, mas a instalação deu-se somente em 31/01/1981, sendo o primeiro prefeito Wanderley Pereira. 
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malária. Na verdade, o pai, o finado pai era um [...] o finado pai era um 

“multi-função”, né? Ele veio, na verdade, para mexer com porco, uma 

granja de porco; que não deu finalidade, não deu[...]. [ele veio] como 

funcionário, como peão, veio como se fosse para encarar junto pra 

dividir, fazer soma; uma coisa que não deu certo, uma coisa que 

arrebentou nós, que judiou demais de nós na época. 

 

Conforme o relato, a família de “G-J” não fazia parte de nenhum projeto de 

colonização ou assentamento, o chefe da família veio “na frente” para implantar e 

desenvolver um empreendimento econômico, em um tipo de sociedade, em que ele 

entrava com a força de trabalho e o “sócio” com as condições de trabalho, de forma que, 

com o resultado da atividade, é que seria remunerado. Assim, ao tempo em que iniciava 

o desenvolvimento do empreendimento, “preparava” as condições de moradia para 

abrigar a família, que chegaria depois. Sobre a situação econômica da família no Paraná, 

“G-J” relata que: “[...] nós nunca, que eu me lembre, desde que eu me conheço por gente, 

nós nunca tivemos nada. Alguma coisa que a gente tinha lá era um lote, uma casa e, 

quando... vendeu para nós vir para Mato Grosso”. Para vir em mudança para Mato Grosso, 

“G-J” diz o seguinte:  

 

Para nós vir para Mato Grosso nós troquemos de mudança. A mãe 

trocou de mudança. Quando o pai tinha vindo para cá, já, nós ficamos 

lá. A mãe trocou de mudança com um cara aqui de Alta Floresta que 

queria voltar para o Paraná e foi trocado de mudança para não ter 

despesa de caminhão. A mudança, era fogão, geladeira... ninguém sabia 

o que tinha o outro; nós troquemos a geladeira, a mesa, o fogão, essas 

coisas... [o que a outra família tinha em Mato Grosso] trocou com nós 

de lá. Nós viemos para o Mato Grosso com a roupa do corpo, dentro de 

um ônibus para morar numa casa e o cara voltou daqui para o Paraná[...] 

o pai já tinha arrumado uma casa para nós alugar ali, e nós ia morar aqui 

com esses móveis que foi trocado. 

 

Tratava-se de uma família típica de trabalhadores: sem posses ou condições 

materiais de vida para além da própria força de trabalho. Assim, tiveram que lançar mão 

de um meio singular para não gastar com a mudança, os recursos que haviam arrecadado 

com a venda da residência no Paraná; ou seja, permutaram seus utensílios domésticos, 

móveis, etc., com outra família de trabalhadores que, em condições similares, fazia o 

caminho inverso. Tem-se ali, o cruzamento de esperanças e desilusões, de sonhos e 

frustrações, no meio do mesmo caminho que a vida assalariada impusera às duas famílias. 
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Com a frustração do negócio de criação de porcos, devido a vários fatores (o 

clima, o tipo genético dos suínos, inadequado ao clima quente, úmido, da região, etc.), 

“G-J” relata que seu pai e uns tios  

 

[...] se aventuraram numas áreas de terras num assentamento muito 

grande [...] na verdade entre Alta Floresta e Terra Nova hoje tem a 

cidade de Nova Guarita, naquela época não era[...] Guarita se chama... 

é uma cidade do Rio Grande do Sul [...] foi o pessoal do Sul que veio 

de lá, um monte, caravana[...]. Ele comprou posse. Aí deu polícia, deu 

briga, vixe! Nessa área deu pizeiro. Nossa, eu lembro, tinha 13, 14 anos, 

eu lembro dos comentários do finado pai, que tinha briga, picuinha de 

vizinho, fazendeiro, que tinha uns caras mais fortes querendo tomar a 

área.  

 

Diante dos problemas no assentamento o pai de “G-J” e seus tios, desgostosos e 

frustrados com a situação, venderam o lote de terras e voltaram para cidade. O valor 

apurado com a venda do lote, o pai emprestou a um empresário de Alta Floresta, do setor 

de beneficiamento de arroz, foi com esse recurso que:  

 

[...] no dia em que ele faleceu, foi o que salvou nós; porque tinha 

dinheiro para pagar o médico, porque o médico não operava se não 

tivesse esse valor. Até faltou um montante e foi dado em garantia outras 

coisas que a gente tinha para chegar nesse montante, nesse valor, para 

operar o pai que estava com malária. No dia que estourou, que ele tinha 

que operar mesmo, que não tinha outra saída, foi dado tudo que tinha 

de dinheiro para garantir isso aí.   

 

Assim, com, aproximadamente, 16 anos “G-J” é compelido a fazer “as vezes” 

de chefe da família, conforme ele diz: 

 

Na verdade, o mais velho da casa [que estava em casa, porque os dois 

irmãos mais velhos não estavam morando em Alta Floresta] era eu. Daí, 

logo que o finado pai faleceu [...] aí eu comecei a partir para a área de 

mecânica. Tinha um vizinho nosso, que gostava muito da nossa família 

e me chamou [para trabalhar com ele]. A mãe discordava, não 

concordava muito com isso, mas acabei indo. Eu fui pro garimpo... com 

17 anos eu já estava no garimpo [...] com esse vizinho. [...] Onde tinha 

serviço nós íamos, não tinha, assim, um lugar fixo, não tinha uma casa, 

não tinha nada, nada, aonde estava o serviço nós estávamos juntos, onde 

tinha movimento nós estávamos junto. 

 

Na realidade, “G-J” não trabalhava na exploração direta do ouro, ele desenvolvia 

atividades de reparos, consertos, etc., das máquinas (geralmente, motores estacionários, 

compressores de ar, etc.) utilizadas no garimpo. Inicialmente era um mecânico-aprendiz, 
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nessa condição é que esteve em praticamente todos os garimpos do Norte de Mato Grosso 

e Sul do Pará, pelo que vivenciou, relata como era o garimpo naquele então: 

 

Naquela época era bem bruto, bem xucro. Você chegava num lugar, 

andava, fazia pesquisa, achava uma grota, achava o ouro; tudo bem, 

você era dono daquilo que você achou. Só que você tinha que pagar 

10% para o dono da terra[...]. Depois vinha a máfia, porque o garimpo 

sempre teve isso, o mais forte: o que montava a cantina, o que trazia o 

óleo diesel, o que trazia a comida, o que trazia um[...] Eu conheci 

garimpo, não um, vários garimpos, de ter cara que fazia exame de 

malária, de ter um bioquímico, de saber fazer e fazer certo, um cara 

estudado[...] Eu conheci farmacêutico que ganhou, ficou rico, vendendo 

o remédio que tinha que ter[...] 

Primeira coisa que chegava era a cantina, uma cantina é o quê? É um 

atacadão, um mercado[...] tinha de tudo, do que você precisasse tinha, 

se não tivesse, no outro dia tinha, no outro dia chegava, desde que você 

tivesse como pagar[...] Taxi, taxista andava 24 horas; prostituta, 

dinheiro, ouro, anda tudo junto; cigarro, maconha, droga, arma, 

munição, tudo que você quisesse[...] não tem hoje, mas, amanhã está 

aqui.  

 

Verifica-se pelo depoimento, a multiplicidade de atividades econômicas que são 

desenvolvidas em torno do garimpo; destaque-se, aqui, a atividade indicada por “G-J” de 

um profissional da saúde, um bioquímico, que se instala ao redor garimpo para vender 

seus serviços, os quais, conforme diz, são “pago em ouro”. Nessa região, um dos grandes 

problemas enfrentados pelos colonos e trabalhadores em geral que ali se instalaram, foi a 

malária. Por este relato de “G-J”, referindo-se às “malárias” que “pegou”, mais de dez 

anos após o início do processo colonizador, tem-se uma ideia sobre como era aquela 

região no início da colonização105. Nesse sentido os relatos dos colonos levados para o 

Projeto de Assentamento Conjunto – Peixoto de Azevedo – COTREL – Cooperativa 

Tritícola de Erechim, no final da década de 1970, conforme Castro et. al. (2002, p. 160-

161), são muito ilustrativos:  

 

[...] ainda dá malária. Na época que tá começando a secar dá malária, 

na época que tá começando a chuva também. Esse ano já peguei 

malária, nunca tinha pegado. Meu pai passou muita malária aqui, já teve 

                                                 
105 Em 1983, participei do Projeto de Pesquisa ESCOLONIZAÇÃO, liderado pela Professora 

Serys Marly Slhessarenko e Paulo Speller, da UFMT, quando visitei com os pesquisadores Serys e Bruno 

Pucci, o povoado de Peixoto de Azevedo, em plena efervescência do garimpo; Peixoto era um “formigueiro 

humano”. Lembro-me bem das entrevistas realizadas com colonos, garimpeiros, com o Administrador local 

do Incra, religiosos, etc., cujos relatos mostravam toda a crueza da realidade econômico-social, das 

condições de vida e trabalho que aquela gente vivenciava e expressava em suas falas. Os depoimentos 

apresentados acima, tocam “de leve” o que ouvi nas muitas horas de fita k-7 que transcrevi. 
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treze malária, então um lugar muito difícil assim pra saúde. (Filha de 

colono). 

[...] é por isso que às vezes têm pessoas que fica sem roça, as pessoas 

fica até sem o que comer em casa por causa da malária. (Colono). 
 

Os relatos também se referem aos que trabalhavam no garimpo e lá foram 

acometidos pela doença; além de revelarem como estava “estruturado” o atendimento aos 

doentes por parte do Incra e da Cooperativa: 

 

[...] ele vai lá uma semana, ele chega em casa já não tá mais tão bom 

assim... o dinheiro ele já empregou no que ele comia, no que ele bebia, 

daí o resultado, ele não pode mais voltar pro garimpo, resultado, ele 

vendeu o porquinho que ele tem e as galinhas pra se tratar de malária... 

(Colono). 

[...] só no início tinha o tal do Incra, assim como a cooperativa que era 

associado, aí cobrava uma consulta baratinha, e daí a gente era 

atendido... mas o resto era particular. (Colono) 

[...] tem um posto de saúde aqui, sabe, na região, mas não tem médico, 

só assistente, mas ela falta muito também. (Colono) 

[...] tem posto de saúde, mas nenhum funcionando. (Colono) 

Mós temos hospital do SESP... essa médica só atende 16 consultas 

numa região que seria obrigada a fazer de 100 a 150 consultas (Colono) 

Olha meu senhor, o que tem morrido de gente aqui de malária não é 

fácil, falta de recurso do governo. Na SUCAM tá outro problema, chega 

lá os funcionários às vezes atende lá de qualquer maneira, e depois no 

dia também não tem medicamentos. (Colono) 

[...] daí dá uma folha de lista de remédio e às vezes a pessoa não tem 

dinheiro, e daí? (Colono) (Castro, 2002, p.160-161) 

 

Desse modo, é importante ter presente que o relatado por “G-J” se refere a um 

período bem posterior a aquele início; o que acaba por confirmar o quadro de dificuldades 

e perversidades vivenciadas por aquela gente, no início do processo colonizador. Um 

quadro que o Vice-presidente da Cotrel, com singular sinceridade ou cinismo resumiu 

numa frase: “Colonização não se faz com a nata, mas, com a borra da sociedade”106. 

Destaca-se do depoimento de “G-J”, ainda, o fato de que, a massa de homens e mulheres 

doentes, vítimas da malária, entregues à própria sorte e sob os “cuidados” do interesse da 

“iniciativa privada”, nesse período posterior, emerge como um bom negócio; que o 

“bioquímico” e o “farmacêutico” saberão explorar em benefício próprio. É da natureza 

do capital.  

Não é o objetivo entrar nas minudências sobre o garimpo em si, mas, é 

interessante destacar, ainda, outro aspecto do conjunto precário e perverso das condições 

                                                 
106 Dr. Luiz A. Piazzon, Vice-presidente da Cotrel in: CASTRO et. al. (2002). 



132 

 

de trabalho daquela gente: o uso de drogas. Uma das formas de se extrair o ouro no leito 

dos rios, grosso modo, é fazer a sucção de material (cascalho, terra) do leito do rio, a uma 

profundidade que, normalmente, varia entre “seis, sete metros de profundidade”, diz “G-

J”; para isso, exige-se um garimpeiro que, nessa profundidade, permaneça mergulhado, 

respirando o ar que lhe chega através de um compressor operado pelos companheiros que 

ficam na plataforma, uma espécie de balsa, manejando uma mangueira que faz a sucção 

do material que é levado à superfície onde o restante da equipe recolhe e “apura” o ouro. 

Para suportar essas condições de trabalho, muitos desses trabalhadores recorrem ao uso 

de drogas; sobre isso “G-J” afirma:  

 

[...]você, normalmente, você aguenta, assim, sem sentir frio, cinco 

horas e meia, seis horas, aí, depois a água começa a esfriar[...] eu 

conheci gente que bateu oito horas, nove horas, dentro do rio sem sair, 

sem sentir frio.  

A droga ali... aquele povo que se arrisca[...] pra eles é normal; a droga 

no garimpo em si, para eles é normal[...] A droga é assim como você 

chupar uma balinha, mascar um chiclete, para eles é normal.  
 

Já foi dito que o garimpo, ao nível do senso comum, está sempre revestido de 

crendices, mas, observado bem, enxerga-se que não se trata de uma atividade alheia ao 

processo econômico-social hegemônico, de forma que a “coragem” do garimpeiro para 

enfrentar essas condições de vida, “nasce” das determinações de um processo econômico 

que o expropriou às últimas consequências. Ilustra bem essa “coragem” ou 

“determinação”, outro recorte da entrevista com “G-J”: 

 

A ganância deles é tanto, é tanto, que, se eles pegam um serviço em 

quatro, um adoece[...], eles se acabam fazendo o serviço dos quatro em 

três; se mais um adoecer, os dois fazem o serviço dos quatro em dois, 

para não deixar outro entrar para não dividir.  

Eles são muito irmãos, são muito amigos, um ajuda o outro, se acaba, 

mata [para ajudar o outro] mas, se um pega nojo do outro, pegar raiva 

do outro, não tem santo que tira[...] se um falar aquele cara vai morrer 

hoje[...], se um falar que vai morrer, aquele lá não escapa, não[...] Eles 

são muito de... Eles não têm muito espírito, não. 

O segredo do garimpo é respeitar para ser respeitado.  
 

Entretanto, parece que a própria condição de vida que leva o trabalhador ao 

garimpo, também não lhe permite ver o garimpo para além de si e, assim, não raramente, 

trata-o como um “emprego”, de onde tirará o sustento, uma espécie de salário, 
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perenemente. Ele não consegue ver o garimpo como um meio para se “capitalizar” e, 

dessa forma, iniciar um negócio com outro tipo de atividade: 

 

Quantas vezes eu cheguei em casa e a mãe falava, assim, “piá cuida, 

guarda isso aí [o dinheiro em espécie ou na forma do outro]”; e eu dizia: 

“mãe, de onde veio isso aqui não acaba”. Eu achei que o garimpo não 

acabava. Por Deus do céu que eu cheguei a pensar muitas vezes que o 

garimpo não acabava. Porque eu vi muito dinheiro, eu via muita coisa. 

E eu ficava lá um tempo, voltava pra casa, ficava em casa, não tinha um 

centavo no bolso, ia pro garimpo daqui a pouco tinha dinheiro de novo. 

Então eu achava que não acabava, eu achava que nunca ia acabar aquilo. 

 

Daí que, sem a visão capitalista, desacorçoado do garimpo, “G-J” toma a decisão 

de abandonar a atividade, definitivamente: 

 

O dia que o Collor entrou, que nós quebremos, eu fiz uma promessa pra 

mim mesmo[...] Não me fale em garimpo. Olha, se Deus me abençoar, 

eu não cuspo pra cima, mas, se Deus me abençoar, eu nunca mais volto 

num lugar que tenha garimpo funcionando; depois que acabar, tudo 

bem, posso ir, mas enquanto tiver garimpo funcionando não vou. Já me 

ligaram aqui, deu problema num motor eletrônico, que é a área que 

estou mexendo agora, com máquina, e eu não fui. Não vou. Porque é a 

mesma coisa que fumar: se eu botar um cigarro na boca eu sei que vou 

voltar a fumar. 

 

“G-J” seguiu com a profissão de mecânico, que começou como aprendiz na 

oficina do seu vizinho, em Alta Floresta, num momento de tragédia na família, marcada 

pela morte prematura do pai. Hoje, dedica-se inteiramente às atividades relativas à 

reforma, reparos e consertos de máquinas e equipamentos agrícolas; trabalhou como 

autônomo, mas, agora, desenvolve essas atividades como funcionário de uma empresa de 

assistência técnica, concessionária de uma das marcas que monopolizam esse mercado no 

Nortão de Mato Grosso. Está casado, tem uma vida de classe média baixa e, conforme o 

próprio depoimento, não pensa sequer em voltar a locais em que a atividade garimpeira 

esteja sendo desenvolvida – com receio de voltar a ser garimpeiro. 

A história de “G-J” é emblemática, porque se trata de alguém que a condição de 

classe lançou na dura vida do garimpo, como mecânico, quando ainda era adolescente. 

Neste caso, vê-se que a ida ao garimpo atendia a uma necessidade imediata de 

sobrevivência de quem não tinha ou não via outra forma para ganhar a vida. Mas, havia 

também os que, como colonos, assentados, descapitalizados, sem as condições materiais 

para investir na terra, e mesmo para garantir a própria sobrevivência, buscavam ou tinham 
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no garimpo o “financiamento” ou o “capital” necessário para trabalhar a terra107; é o que 

podemos depreender dos seguintes depoimentos (CASTRO, et al., 2002, p. 146): 

 

[...] até ajuda porque se não fosse essa região de garimpo aqui era difícil 

de a gente viver. Nós vendemo, mesmo a galinha, o porco, no garimpo 

é mais fácil pra comercializar. Então eu tô agradecendo o garimpo por 

ele ter aqui encostado. (Colono) 

 

Bom, tem vantagens e desvantagens. Há uns três anos, quatro anos atrás 

se não fosse o garimpo esse pessoal teria morrido de fome. Quer dizer, 

a gente sabe que no Brasil não tem estímulo nenhum ao pequeno 

proprietário, então se for ele só viver de lavoura aqui nesse final de 

mundo, com a dificuldade de escoamento, de venda do produto, se não 

fosse o garimpo, o pessoal aqui tinha morrido de fome. Salvou nesse 

ponto. Tem aqueles que saem para trabalhar no garimpo e aplicar no 

lote. É uma coisa boa. (Irmã Dominicana) 

 

Observa-se, entretanto, que a condição material de vida marcada pela pobreza 

(não “apenas” pela pobreza dada, vivida ali, imediatamente, mas, aquela que se estende 

além do presente e se confunde com o futuro, a que totaliza a vida anulando perspectivas 

para além daquela condição vivenciada), essa condição de vida, desenvolve-se também 

como uma concepção de mundo específica, uma “teoria”, que orienta e conforma aqueles 

trabalhadores nessa condição, nesse modo de viver. Essa filosofia política, que 

hegemoniza o pensar e o agir daqueles trabalhadores, foi sintetizada por “G-J” nos 

seguintes termos: “O segredo do garimpo é respeitar para ser respeitado”. Observe-se que 

não há reclamação ou lamento em relação às duras condições de vida no garimpo, sequer 

à “má-sorte”: ele estava conformado nesse mundo garimpeiro e, para sobrevier ali, 

buscava seguir suas regras, de modo a ser “bem-lembrado” por onde passa hoje, conforme 

está na entrevista. Depois, quando decide abandonar a vida de garimpeiro, toma a decisão 

como se numa penitência, de forma a estabelecer como regra de vida nunca mais ir a 

nenhum lugar onde a atividade garimpeira estivesse em desenvolvimento; que dizer: 

deixa-a como se guardada com por suas próprias especificidades ásperas e perversas, e 

vai tentar a vida noutros ambientes. 

A visão de mundo do “colono” não se diferenciava, essencialmente, das 

concepções do “garimpeiro”, conforme se pode depreender das palavras de um colono 

(CASTRO, et al., 2002, p.173): 

                                                 
107 Conforme CASTRO, S. P. et all (2002, p.147): “[…] como dizem muitos colonos, “o garimpo 

é o nosso Banco do Brasil”, isto é, a única possibilidade de algum capital para efetivamente conseguirem 

investir no lote”. 
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Porque nós pra enfrentar essas roçadas unicamente assim no cabo da 

enxada... igual nós trabalhamos aqui, não é fácil. Precisava até de um 

financiamento prá sobrevivência, pra o custeio. Porque não é fácil você 

chegar num lugar desse sem nada e sem nada nós estamos vivendo até 

hoje. Então se torna difícil prá nós enfrentar... mas com todos estes 

problemas que nós enfrentamos de estrada, de malária... a pessoa que 

quer trabalhar, que quer progredir, fazem qualquer coisa... então pra 

mim tem mais futuro do que na cidade. 

 

Por essa visão de mundo, de colonos e garimpeiros, tanto a empresa privada, 

quanto os seus proprietários ficam isentos de responsabilidades sobre as dificuldades que 

esses trabalhadores vivenciam com suas famílias, seja no garimpo, seja na roça. Por essa 

visão, o empresário, desresponsabilizado sobre a situação, só aparece como o realizador, 

como aquele que se sacrificou, aliás, como o que teria dado a maior cota de sacrifícios, 

para que o desbravamento da região se realizasse, porque fora ele o “idealizador”, o 

“promotor”, daquele grande empreendimento, etc. E esses empresários, por seus próprios 

discursos, buscam consolidar essa visão junto à sociedade; é o que Zé Paraná108 (Barrozo, 

2010, p. 143), um desses empresários, colonizador, tenta fazer, conforme o depoimento a 

seguir: 

 

O dia a dia de um colonizador é marcado por sacrifícios, muitas vezes 

inacreditáveis, principalmente daquele que põe em sua obra amor e 

dedicação. Ele sofre por sua e por outra família. A recompensa é colher 

os frutos do que semeou, vendo crescer, prosperar, algo notável como 

uma cidade que hoje é reconhecida como o marco da selva Amazônica. 

 

Por esse discurso, a figura do homem de negócio fica dissipada, assim como a 

finalidade das suas inciativas fica anuviada pela aura da filantropia. Desfigura-se, assim, 

o processo social burguês, enquanto processo autotélico do capital, para tudo parecer uma 

normalidade, naturalmente determinada pelos indivíduos e suas particularidades.  

Por fim, realcemos dessa realidade, a situação educacional das massas 

trabalhadoras que ali viviam e trabalhavam. “G-J” quando informa sobre a “máfia” ou 

“poderosos” que chegavam em determinado garimpo tão logo a notícia de que ali estava 

“dando” muito ouro, refere-se à presença de um “bioquímico”: pessoa “estudada”; na 

entrevista se percebe que cita-o como uma exceção em meio à realidade generalizada de 

                                                 
108 Zé Paraná foi empresário-colonizador na região onde hoje está localizado o Município de 

Juína. Para mais informações sobre a colonização desenvolvida ali e as atividades de Zé Paraná ver: Joanoni 

Neto (Juína: de projeto de colonização a polo regional. In BARROZO, 2008, p.51-76)   
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pouca gente escolarizada, muitos sem escolaridade nenhuma. De fato, as populações que 

migravam para essa região, com poucas exceções, tinham uma formação escolar 

precaríssima.  

Daí se entender o fato de o pai de “G-J” migrar para implantar e desenvolver um 

empreendimento econômico, confiando apenas na sua disposição para o trabalho; 

portanto, sem se dar conta ou perceber a necessidade de conhecer e dominar os aspectos 

técnicos (tanto os relativos à suinocultura, quanto os referentes à economia da região e 

sua infraestrutura, etc.) que a efetivação de um negócio como aquele exigia. Depreende-

se que sua preocupação e confiança fundamentais se restringiam à atividade prática em 

si, de forma que, segundo essa visão, bastaria empregar a sua força de trabalho com toda 

a disposição, coragem e determinação, para que o empreendimento fosse o sucesso 

sonhado.  

De fato, naquele início, o desenvolvimento do processo econômico, fundado na 

produção primária de produtos agropecuários e na extração mineral e vegetal, realizava-

se prescindindo de uma formação educacional-escolar específica, “técnica”, para as 

massas: era se dando às atividades em si (no garimpo, no corte e transporte de madeiras, 

na agricultura rudimentar ou com o uso acanhado de alguma máquina, na criação de 

animais, etc.) que os trabalhadores aprendiam a realiza-las; e, assim, eram empregados 

como assalariados nos diversos empreendimentos privados, os quais, não reclamavam da 

falta de mão-de-obra qualificada. Com efeito, não se verifica nos depoimentos analisados, 

a reivindicação por escola no sentido de as massas aprenderem a fazer melhor o que 

estavam fazendo, isto é, não se reivindica ”educação” para qualificar a mão-de-obra e, 

assim, incrementar a atividade econômica; do que se infere, que a mão de obra necessária 

estava disponível e em conformidade com as necessidades do processo econômico109.  

Isto não significa que não houvesse reivindicações por educação-escolar ou por 

escola, mas, há um aspecto peculiar nessa reivindicação: ela se refere ao atendimento dos 

filhos. Não se trata de uma reivindicação que se afigura como necessidade geral da 

comunidade, no sentido de se alterar, elevando-se, a condição econômico-social da 

comunidade; trata-se da tentativa de se construir um outro e novo futuro para os seus 

filhos, considerados por suas individualidades. Assim, depreende-se que concebem o 

presente, marcado pelas duras condições que os impelem à luta diária pela sobrevivência, 

como realidade “comprometida”, como o único “futuro” possível para os adultos ou 

                                                 
109 Verifica-se reivindicações por assistência técnica, o que é muito diferente. 
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“velhos”. Vê-se, então, a educação-escolar se afigurar para aquelas massas como um meio 

que pode “livrar” os filhos da condição social que (eles, os pais) não podiam mais se 

livrar; ou seja, como instrumento para os filhos se esquivarem dessa vida no futuro, e em 

caráter individual, não de classe. 

Com efeito, o que se observa é a efetivação da natureza do processo “político-

pedagógico” hegemônico, que educa as massas para uma visão de mundo capitalista, mas, 

passiva; isto é, não as educa para superar as concepções ingênuas sobre como “prosperar” 

economicamente; educa-as para se conformarem na lógica do capital, mas, não para se 

tornarem capitalistas. Não se está aqui, concebendo o processo da valorização ou o 

“prosperar” do capitalista, como resultado da capacidade de “entesourar” ou “poupar” do 

capitalista; nem de que é possível ao capitalismo revelar-se concretamente às massas 

como meio ou forma para convencê-las sobre suas qualidades, etc. O que se pretende 

destacar é como o processo capitalista só pode se apresentar às massas pelo que não é, na 

medida em que não pode se revelar como o processo que permanentemente, permite à 

classe proprietária subtrair dessas massas o produto da sua força de trabalho. 

O que há naquele mundo aparentemente desagregado (dada a multiplicidade de 

atividades econômicas, de problemas infraestruturais, de saúde pública, problemas sociais 

– como a prostituição e a violência empresarial e policial, falta de infraestrutura, 

frustração com as promessas governamentais e empresariais, conflitos pela terra, 

grilagem, etc.) é uma ebulição social, decorrente de ações estratégicas requeridas para a 

efetivação do projeto de desenvolvimento econômico planejado pela classe proprietária. 

Senão, é de se perguntar: a economia mato-grossense, sob a hegemonia do Agronegócio, 

confronta ou contraria em algum aspecto a política concebida e implementada pelos 

governos e empresários da Ditadura? Desqualifica a política de apropriação das terras 

mato-grossenses, implementada, notadamente sob o discurso de ocupação dos “vazios 

demográficos”? 

Mas, o que temos como verdade, inclusive para as escolas ou como conteúdo 

dos processos educacionais-escolares, é o Agronegócio emergindo como fruto da ação 

intrépida de empresários recentes, de modo a não guardar relação com aquele aparente 

caos; que era caos para as massas trabalhadoras acossadas pela malária, pela violência, 

pelas necessidades básicas de saúde e educação, etc., mas, não para quem o planejou. 

Assim se esquece a História, especialmente a gênese dos processos econômico-sociais. O 

interessante é que se antes, a educação não era chamada para qualificar a mão-de-obra no 

sentido de um desenvolvimento melhor para todos; agora, ela é guindada, pelo discurso 
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empresarial, à condição de elemento fundamental para que esse desenvolvimento se 

efetive.  

 

2.3.2 O Garimpo no Araguaia   

No final do século XIX e início do século XX, a atividade garimpeira mobilizou 

gente de diversas partes do país para Mato Grosso, na divisa com Goiás, na região do 

(alto e médio) Araguaia – região servida pelos rios Garças e Cassununga, afluentes do 

“grande rio”. Foram muito famosos os garimpos de diamantes nos leitos desses rios, na 

ampla região onde hoje estão os municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Poxoréo, 

Tesouro, Baliza (do lado de Goiás), Barra do Garças, etc. – os quais inspiraram alguns 

dos vários romances de José Mauro de Vasconcelos110.  

É interessante anotar que, na visão de mundo que orientava o viver nos sertões 

mato-grossenses de outrora, estava generalizada a ideia, a crença, de que “nas terras dos 

índios” sempre havia muito ouro e diamante; como todos esses territórios pertencia à 

diversas nações dos Povos Originários, havendo ouro ou diamante em algum lugar, não 

deixava de estar localizado “nas terras dos índios”. Com efeito, os territórios em que 

viviam esses povos, notadamente os lugares em que estavam instaladas as aldeias, seus 

lugares sagrados, inclusive os cemitérios, eram sempre muito cobiçados sob a crença de 

que ali acharia diversos minerais, especialmente ouro e pedras preciosas. 

A verdade é que o ouro e as pedras preciosas fascinavam, “enlouqueciam”, as 

pessoas, mobilizando-as a se embrenharem naqueles sertões. A dura realidade da vida 

econômica dos despossuídos faz misturar, no contexto do garimpo, fantasia e realidade; 

alienados por essa crença/esperança, homens e mulheres se entregam às brutais condições 

de vida dos garimpos, na tentativa de transformar suas pobres ou miseráveis condições 

de vida mediante um “bamburro”111. À moda da religião112, é a forma de tentar enterrar, 

cavando na terra dura ou sob as águas dum rio qualquer, as próprias fragilidades, agonias 

e misérias, com a esperança de que desse buraco veja aflorar a materialização dos seus 

desossados sonhos na forma do ouro ou do diamante; quando bamburra, os poucos dias 

de “vida de príncipe” correm rápidos, esvaem-se como a sorte e a fortuna fugidias. Desse 

                                                 
110 Dentre os quais se pode destacar: “Banana Brava” (1978), “Arara Vermelha” (...), “Rosinha, 

Minha Canoa” (...), “Arraia de Fogo” (...) 
111 Bamburro é a expressão usada para indicar que algum garimpeiro acho uma pepita ou uma 

gema de grande valor e, assim, terá a sua condição de vida transformada radicalmente. 
112 A miséria religiosa constitui ao mesmo tempo a expressão da miséria real e o protesto contra 

a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração, assim como 

o espírito de estados de coisas embrutecidos. Ela é o ópio do povo. (Marx, 2010, p. 145) 
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mundo de “últimas esperanças” se vê brotarem e se desenvolverem histórias lendárias, 

que correm soltas, alhures, como causos, que se reinventam superlativados na roda em 

torno da fogueira, na mesa do botequim, no cabaré ou no velório de “um” que, morto por 

uma desavença qualquer ou por morte “morrida”, mereceu tal deferência onde a cova 

indigente e não pranteada é quase regra.  

Na voz de um desses garimpeiros podemos perceber, em detalhes, o mundo do 

garimpo no Araguaia da primeira metade do século passado. Segundo Oliveira (1988, p. 

130-132), trata-se de uma “descrição do Dr. Florisvaldo Sousa Lopes” da história de 

“Bastião, o garimpeiro”: 

 

[...] Bastião Magro [...] era uma figura esguia, comprida, encurvada, 

mastigada pelas agruras de uma velhice sofrida e pobre, mas guardando 

ainda uma ponta inescondível da arrogância soberana que marca estes 

históricos garimpeiros, pioneiros de ferro do leste mato-grossense [...]. 

Dizia ele: “Dinheiro mesmo era naquele tempo, menino! Quando nos 

cabarés se forrava o chão com notas de 500 mil réis. Em 1919, peguei 

uma pedra tão grande que nem sei quantos quilates tinha, só sei mesmo 

que deu para sustentar a raparigada quase quatro meses. Mandei fechar 

o cabaré do Vitorino Gago por uma semana, na corrutela do Biongo. 

Mandei buscar sanfoneiro da corrutela do Estrela e fiz a maior festa, 

sem ninguém pagar nada. Neste tempo resolvi um dia treinar tiro nas 

garrafas do bolicho do Bernardo Cumieira. Quebrei tudo, mas paguei. 

Naquele tempo ninguém dava prejuízo. [...]  

Lá pras bandas de 1923, quando isto aqui ainda não era cidade, e só 

tinha alguns ranchos, nós descobrimos diamantes ali no Lajeadinho. 

Até quando arrancava macega eles croavam [emergiam]. Mas diamante 

mesmo, era no rio Bandeira, a gente enchia xícara, e como era perto, 

mal o sol ia descambando para detrás do mato, a garimpeirada caía na 

estrada para vender a partida e de noite rustir na dança e na cerveja no 

cabaré da Rua do Goiás. O que tinha de mulher bonita ali não tá na 

conta, rasgando seda e água de cheiro do mais caro. 

Morria muita gente matada, era perigoso pra chuchu, porque o soldama 

[soldado] só andava de fuzil nas patrulhas e garimpeiradas. Dizia 

sempre que tiro trocado não doía. 

É... Morro de saudade daquele tempo. Dava muito cabra-macho que não 

comia nada amanhecido. Trocava tiro até derreter o cano do 38, mas 

não entregava prisão. Hoje tem delegado, promotor, juiz e fica tudo na 

base da papelada do processo. Não tem mais homem valente, 

garimpeiro perdeu a vergonha. Já vi aqui nesta rua, ali em frente à Loja 

do Pombo, soldado batendo de borracha num garimpeiro do Domingo. 

Naquele tempo garimpeiro não apanhava de soldado. Se apanhasse 

enchia o embornal de farofa, amarelava a guaiaca de bala e no outro dia 

o bruto amanhecia com a boca cheia de formiga. A gente era dono de 

tudo. Hoje fazendeiro manda nas beiras dos rios e nos monchões 

[pequenas elevações onde se garimpa]. Mulher bonita da casa da Maria 

Quixaba não chega mais pro bico de garimpeiro, que só anda blefado 

[sem dinheiro], mais limpo que bunda-de-santo. 
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 [...] E o pior mesmo é que tem muito garimpeiro aí, sendo caiuçu, 

derrubando pau pra fazer roça e enricar fazendeiro. Aí os chefes d’agora 

não são como antes. Chefe mesmo era como Gabriel Ferreira [...] 

Cansou de botar delegado pra correr daqui e recolher destacamento. Até 

canhão uma vez ele fez para brigar com os graúdos de Cuiabá. Agora 

quem tinha mais dinheiro do que folha de pau eram os Pires Lopes que 

compravam todo o diamante daqui. Rico também era Galdino do 

Cassununga e Carlinho do Tesouro, sem falar do Cajango Velho, que 

era dono de todas essas terras onde tinha os garimpos. Nunca mexeu 

com garimpo, mas também nunca atrapalhou ninguém garimpar. Que 

Deus lhe ponha num bom lugar. 

Meu último bamburro [...] foi em 1931. Quatrocentos contos de réis. 

Vivi como um príncipe da corrutela do Biongo até o Estrela, amiguei 

com tudo quanto foi de rapariga bonita, botei ouro em tudo quanto foi 

dente, cheguei até ter seis revólveres “Colt Cavalinho”, e, se não fosse 

uma paraguaia que eu conheci e levou o meu dinheiro todo fugindo com 

o caixeiro que vendia remédio, hoje eu tinha muita casa de aluguel aqui 

e não tava nesta pindaíba danada. 
  

Não se vê necessidade de acrescentar comentários sobre essa descrição, senão, 

para destacar a clareza com que emerge a visão de mundo, o modo de ser do velho 

garimpeiro, o contexto social do garimpo daquele então, as suas relações de poder, etc. 

Mas, há um elemento interessante, que quase nunca consta desses relatos, ainda que 

esporadicamente, um ou outro comentário aparece desgarrado: trata-se da presença de 

estrangeiros, indivíduos e empresas, nos garimpos mato-grossenses. Evidentemente trata-

se de um assunto complexo, “espinhoso”, que envolve relações entre altas autoridades 

regionais e nacionais do Brasil, com capitalistas e grupos econômicos poderosos de outros 

países; não é, obviamente, o objetivo da presente pesquisa. Mas, em consonância com o 

que se indicou para esta seção do presente estudo, de buscar caracterizar o processo de 

estruturação da materialidade econômico-social mato-grossense por seus vários 

elementos, é importante inserir o depoimento que foi tomado da Senhora “G”. 

“G” nasceu em Várzea Grande, MT, em 1950; no início da década de 1970, 

trabalhava em Cuiabá e, como muitas moças da sua idade, frequentava o clube 

“Balneário113” onde, com uma amiga de trabalho, conheceu os franceses André e Jean, 

com os quais se enamoraram, respectivamente, sendo que a amiga acabou se casando com 

Jean e se mudando para Paris, França. Segundo o depoimento de “G”, esses dois franceses 

(o André, que era geólogo e com quem namorou por uns “7 ou 8 meses”, e Jean) 

“tomavam conta” de um garimpo de diamantes, que ficava no município de 

                                                 
113 Clube recreativo do SESC, muito frequentado pelas famílias cuiabanas naquele então, isto é, 

não somente pelas famílias dos trabalhadores do comércio. 
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Paranatinga114, em uma localidade chamada de “Corgão115”, um lugar de difícil acesso, 

onde ela e a amiga estiveram por volta de 1972, 1973, em visita aos seus respectivos 

namorados:  

 

[...] lá era só morro, sabe? O garimpo era embaixo, bem embaixo, 

assim; e era cercado de morro, ninguém via. Ali era difícil alguém 

chegar de carro. Ninguém acertava [ir ou chegar] lá, só eles, eles 

sabiam. Lá não ia conhecido; lá, ninguém ia. [...] Único que passava por 

lá era índio, índio roubava todas as tampas dos filtros; não tem tampa 

de barro, tampa de filtro de barro? 

 

Segundo as informações de “G” sobre o que testemunhara, o garimpo era servido 

por energia elétrica, provavelmente produzida por motor estacionário, o que naquele 

tempo, nos sertões mato-grossenses, não era coisa comum; também por máquinas, as 

quais, eram empregadas no trabalho de retirada do cascalho do leito do córrego e levado 

até uma esteira rolante na margem, que dali era conduzido até o local onde o cascalho era 

“apurado” e coletadas as gemas.  

Conforme seu depoimento, só conhecera os “administradores” do garimpo, 

sobre os quais ela informa: “[...] quem tomava conta do garimpo era o geólogo, tinha um 

geólogo chamado André Perronê, outro Jean Songy116. Acrescentou que além dos 

franceses, havia também “dois africanos”, e que não conhecera ou não sabia quem eram 

os seus proprietários: “Aqui tinha um escritório chamado, na Barão de Melgaço117, 

chamado Supermy; então, tinha um escritório aqui, mas quem era o dono mesmo não era 

daqui, não era daqui”. Entretanto, ao final do depoimento, deduzindo do que dissera e do 

que a amiga118 lhe informara, afirma o seguinte: “[...] essa amiga minha, que casou com 

o Songy, que falou para mim que era um dos homens mais ricos que tinha lá na França; 

de repente, era ele que era o dono e a gente não sabia”. 

A referência a existência desse escritório em Cuiabá é interessante para se 

perceber a estrutura do garimpo: com poucos trabalhadores no trabalho duro da extração 

                                                 
114 O Município de Paranatinga, criado em 1979, tem sua origem vinculada aos garimpos de 

diamantes descobertos no início da década de 1960; dista-se de Cuiabá 368 km. Hoje as atividades 

econômicas fundamentais praticadas no município são as da agropecuária, notadamente a pecuária.   
115 No linguajar sertanejo “Corgo” é como se denomina córrego, logo, tratava-se de um córrego 

grande: corgão. 
116 Esses nomes estão grafados conforme a pronúncia de “G”, podendo não corresponder à grafia 

correta em francês. 
117 Trata-se da Avenida Barão de Melgaço. Conforme o que indica “G”, esse escritório ficava na 

região central de Cuiabá, onde hoje está localizado um escritório ou agência da UNIMED. 
118 É o que “G” informou, conforme o que lhe contara a amiga, Clarisse, na última vez em que 

tiveram contato. 
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das pedras, que era agilizado pelo emprego de maquinas e, ainda, um sistema de 

transporte do produto do garimpo por aeronaves, conforme veremos adiante. Segundo 

“G”: “O escritório só recebia as cartas, aí mandava para eles. Eu cheguei de levar as cartas 

para eles, porque no escritório eles passavam rádio, eles tinham rádio”; indagada se eles 

falavam com a Europa, ela responde: “Não, não sei. Mas tinha rádio porque eu escutava 

ele falar com o rapaz daí [do escritório], para mandar... porque daqui [do escritório] ia 

arroz, feijão, essas coisas, charque, tudo para fazer comida lá [...] para os garimpeiros lá. 

Porque tudo dormia lá, sabe? Tudo morava lá”. 

Perguntada sobre se havia alguma relação dos que “tomavam conta do garimpo” 

com autoridades de Cuiabá ou de Brasília, ela diz que nuca viu nada sobre isto; informa, 

entretanto, que “[...] eles falavam muito com Brasília. Tinha casa em Brasília”.  

O depoimento chama a atenção sobre a quantidade relativamente pequena de 

trabalhadores utilizados nas atividades do garimpo: apenas 09 (nove), contando com o 

cozinheiro. Segundo o que vira, as atividades no garimpo: “Era o dia inteiro trabalhando, 

só parava para almoçar e jantar... [...] Tinha 8 (oito), que eu estou falando, que ficava lá 

embaixo, na beira do córrego; catando, mexendo na maquininha [...]”. Além desses oito 

trabalhadores, havia “O cozinheiro era até lá do Coromandel, chamado, esse, Dirceu. Esse 

era o cozinheiro deles, sabe? ”, que preparava as refeições dos trabalhadores que “vinha 

comer no barracão, tinha o barracão e tinha o alojamento deles”. Preparava também a 

alimentação dos “administradores” do garimpo, embora, estes, segundo o que afirma “G”: 

“[...] ele comia rã, comia salada de feijão, a comida deles, sabe?” 

Mas, o que se garimpava, qual o destino do produto do garimpo e como esse 

produto era transportado? “G” apresenta detalhes interessante sobre tudo isso, 

inicialmente, sobre o que era garimpado ela afirma: 

 

[...] era brilhante, era pedra preciosa. Tanto que eu era... tão burra, que 

eu achava que era caco de vidro... os diamantes! Ele [o namorado] 

mandava eu pegar para mim [...] Não tem os vidrinhos de remédio? 

Então, eles enchiam [os vidros com as pedras]. E a noite, eles pegavam 

com a pinça assim, ia colocando dentro [...] Vixi, Maria: era um monte, 

monte! 

 

Importante esse detalhe sobre como os diamantes eram acondicionados para o 

transporte; indagada, “G” esclarece sobre o que eram esses “vidrinhos de remédio”, nos 

quais as pedras garimpadas eram acondicionadas:  
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Aí os negocinhos [as pedras] era todo... a coisa era tudo assim, como 

remédio... assim, colocava numa caixa de..., caixa de papelão... [...]Os 

vidrinho era tudo... não é vidrinho assim – eu que falo vidrinho, mas, o 

que ele quis me dar, era um vidrinho assim, cheio do, da...[diamantes] 

–  esse [os vidros em que eram acondicionadas as pedras para o 

transporte] era assim, igualzinho de azeitona, não tem vidro de azeitona, 

de palmito? Era cheio de algodão e eles colocavam naquilo ali. [...] 

 

Outro detalhe importante era sobre o momento em que os franceses 

acondicionavam as pedras nos “vidrinhos”, diz “G”: “[...] Eles mesmos, à noite é... eu 

não sei os outros, mas o André, ele vinha com a, com uma peneira enorme, com aquela 

coisa tudo brilhando [...] aí ele pegava e enchia aqueles negócio [os potes de vidro com 

as pedras] os vidrinho [...] e eu ficava olhando”. 

E como era transportado e qual o destino daquelas pedras? Ao longo do 

depoimento “G” dá várias informações sobre como era feito esse transporte e algumas 

indicações sobre o destino, vejamos: “[...] todo mês descia um “teco-teco”, um 

aviãozinho, para pegar isso aí; duas vezes por semana. O avião chegava de noite, pousava 

[...]”. Sobre a origem desse avião, ela responde: “Esse avião, eu acho que eles alugavam 

daqui, daqui do aeroporto [de Várzea Grande], porque ele chegava só à noite [...] porque 

chegava só de noite, de noite carregava [...]”119. “G” apresenta mais detalhes sobre como 

os “administradores do garimpo” procediam para transportar as pedras:  

 

Tinha uma clareira assim, bem “negócio”, que dava para aqueles 

aviãozinhos pequeno sentar [pousar]; sentava [...] também não 

demoravam. Eu nunca também vi o piloto, eu acho que o piloto nem 

descia; não sei se por causa de eu e minha amiga [o piloto não descia], 

de repente até descia, mas, nós não via ele, não. 

[...] só abria a porta e, “negócio” [carregava]... E era de noite, ele vinha 

de noite, pegava a mercadoria de noite. 

 

                                                 
119 Em seu relato, quando se refere às idas do avião ao garimpo para transportar as pedras 

garimpadas, o que se dava sempre no período noturno, “G” conta um fato curioso, que teria ocorrido na 

hora em que todos estavam jantando: “Tanto que como eu falei pra você, quando eu vi o disco-voador, eu 

achava que era o avião, porque chegava só de noite. [...] nós estávamos no barracão jantando, aí eu vi aquela 

coisa iluminada[...]. Nós estávamos tudo jantando, porque era duas mesas, assim, compridas: garimpeiros 

ficava lá e nós ficava aqui, né? E eu e Clarisse, nós estávamos aqui, nessa posição e eles aí. Aí nós olhamos 

assim, e eu pensei que era o avião, mas, acontece que eram duas bacias assim, parece que duas bacias de 

alumínio e entre as duas bacias, era luz de tudo quanto é cor, sabe? Laranja, azul, vermelha; e aí é assim, 

Elismar, juro para você, vinha assim, passando, assim, por nossa cabeça. Aí eu vi eles falando não sei o 

que[...]. Aí eu e ela, nós percebemos que não era o avião, sabe? Mas eles começaram a [imita os franceses 

falando preocupados, assustados]. Tudo apavorado. E lá tinha janela, mas não tinha janela de fechar, então 

nós ficamos tudo... Eu mesmo fiquei apavorada, tanto que no outro dia eu vim embora”. Indagado sobre o 

que os franceses falaram, ela diz: “Não, não falou para nós, não. Eles ficaram assuntados, porque eles nunca 

tinham visto isso. Eu também nunca tinha visto”. 
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Sobre a presença de alguém no avião, além do piloto, ela responde: “Não. Eu 

acho que devia ter alguém esperando aí [no aeroporto]. Porque eles tinham carro, o carro 

do escritório [...]”. Sobre se as pedras embarcadas eram levadas para Cuiabá, ela 

responde: “Eu acredito que sim, que daqui que ia embora pra Brasília, porque eles 

falavam muito com Brasília. Tinha casa em Brasília. Isso em 72, 73”. À pergunta se o 

namorado nunca lhe havia falado nada sobre o destino das pedras, ela responde: “Não, 

nunca falou”; mas, como se despertando para uma compreensão que não tivera até então 

afirma o seguinte: “Era contrabando. Hoje eu sei que era contrabando, porque ele levava 

tudo para fora. No escritório não tinha isso”; com essa última afirmação esclarece que o 

escritório em Cuiabá não se destinava a guardar as pedras, de forma que ela mesma nunca 

tinha visto pedras ali, porque “[...] o escritório só recebia as cartas, aí mandava para eles, 

eu cheguei de levar as cartas para eles”.   

Na realidade, a materialidade econômico-social mato-grossense é marcada por 

uma diversidade extraordinária de elementos, inclusive alguns sobre os quais pouco é 

divulgado, pouco se sabe, mesmo ao nível do senso comum; como é o caso do domínio 

das jazidas de minerais, notadamente de ouro e pedras preciosas, sua exploração e 

comércio, nem sempre legais. Se são desconhecidos da sociedade em geral, constituem a 

pauta de “negócios” da classe proprietária, a qual, mediante autorizações e licenças do 

Estado/governos, instalam-se nessas áreas, exploram-nas, apropriando-se dessas riquezas 

minerais e, dessa forma, amplia/valoriza seus capitais. À parte o contrabando de metais 

e, principalmente, de pedras preciosas, notadamente o diamante extraído 

clandestinamente das terras ou reservas indígenas – o que se sabe sobre quanto é extraído 

realmente das minas legalmente autorizadas? Se essas atividades não formam 

“oficialmente” a materialidade mato-grossense120, não há que ter dúvidas quanto a sua 

importância para a afirmação do poderio econômico da classe proprietária. 

Desses memoráveis garimpos do alto e de médio Araguaia da primeira metade 

do século XX, restaram, além das suas histórias e causos, os vestígios tangíveis na forma 

das antigas povoações, algumas transformadas em importantes centros de produção 

agropecuária, e outras nem tanto, cujas marcas da antiga atividade extrativista guardam 

as lembranças do intenso burburinho do efêmero garimpo – e suas lendas. De fato, desde 

a segunda metade do século passado, notadamente das suas últimas três décadas aos dias 

                                                 
120 É interessante observar que nestes tempos do Agronegócio, nenhum dos grandes proprietários 

tem (socialmente divulgada) a sua fortuna vinculada à exploração de ouro e diamantes (à outras atividades 

minerais sim: calcário, brita, etc.), embora vários deles tenham negócios nessa área. 
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atuais, a atividade garimpeira praticamente desapareceu dessa região; pelo menos como 

atividade com abrangência ou importância comercial de vulto, capaz de impactar, 

econômico-socialmente, demograficamente, a realidade da região como outrora. Isso não 

se viu mais, mas, não há dúvidas sobre a importância do garimpo para a atração de parte 

significativa das populações araguaienses. 
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CAPÍTULO III 

AGRONEGÓCIO: A NOVA FACE DO CAPITALISMO EM MATO GROSSO E 

SUA INGERÊNCIA NA EDUCAÇÃO DOS TRABALHADORES 

Conforme o que se vem buscando configurar no presente estudo sobre a 

“evolução” da materialidade econômica estadual, o Agronegócio é o que emerge e se 

desenvolve como a expressão superior do processo econômico-social, que se desenvolve 

nas terras mato-grossenses. Então, é este que se afigura como supremacia da economia 

estadual e, assim, determinante, para se entender o processo educacional-escolar das 

massas trabalhadoras. Se nos “estágios” precedentes do processo econômico estadual, 

não se perceberam alterações substanciais na educação dessas massas, no sentido de esta 

se efetivar como elemento orgânico positivo, impulsionador, de um desenvolvimento que 

se materializasse na perspectiva do “progresso para todos” – é possível que o 

Agronegócio, contrariando esse histórico, efetive-se como estrutura de uma nova 

espiritualidade autonomizadora dessas massas?   

De início, pode-se afirmar que a compreensão que está universalizada sobre essa 

“nova” materialidade econômico-social não expressa o que, concretamente, ela é; pois, 

por essa concepção, toma-se a aparência imediata dessa realidade na forma das lavouras, 

das estruturas de transporte, da quantidade da produção realizada, etc., como se essas 

expressões do processo produtivo demonstrassem, per si, a essência desse processo, ou 

seja, a concretude do Agronegócio. Da universalização dessa concepção, emerge um 

problema fundamental para as massas trabalhadoras em suas lutas e movimentos 

emancipatórios: de um lado, porque a emancipação das massas trabalhadoras pressupõe 

o desenvolvimento da concepção autônoma dessas massas sobre si mesmas e o mundo; 

de outro lado, porque o Agronegócio é a supremacia da materialidade mato-grossense, da 

qual a vida social decorre (ou tende a decorrer) e se desenvolve em complexidades e 

contradições cada vez maiores.  

Neste capítulo, referenciado no que se evidenciou sobre a gênese e a estruturação 

da materialidade econômico-social mato-grossense, busca-se demonstrar o Agronegócio 

– como elemento orgânico dessa materialidade e, assim, como a efetivação do seu 

desenvolvimento – para além da concepção e do discurso que o afigura e divulga por suas 

aparências imediatas. Essa concepção, que é “oferecida” por diversos meios e em 

profusão às massas sociais, faz a “percepção”, “desatenta” ou conformada na 

“normalidade” do status quo, acreditar que as imagens das atividades produtivas 

primárias e os números e índices da produção e da produtividade alcançados sejam a 
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expressão da verdade sobre o desenvolvimento econômico e social estadual, efetivado 

sob a liderança do Agronegócio. Então, buscar-se-á esclarecer que essa é uma concepção 

nefasta à autonomização das massas trabalhadoras, porque, divulgando de forma 

fragmentada e rasa o Agronegócio (indicando-o no conjunto da economia nacional, 

inclusive pelos números da balança comercial121, como o suporte e a alavanca de um 

crescimento/desenvolvimento econômico autonomizador do País perante o mundo), 

convence e educa essas massas para “viver” uma realidade abstrata.  

Pretende-se, assim, demonstrar que da natureza da economia estadual ou da 

materialidade do processo social mato-grossense decorrem as suas distintas 

“espiritualidades fundamentais”, ou seja: a) a visão de mundo que se desenvolve 

conforme os interesses da classe proprietária, portanto, exigindo um agir político 

conservador, no sentido da preservação dessa materialidade; b) a visão de mundo que 

expressa os interesses das massas trabalhadoras, portanto, em contradição ou confronto 

ao interesses dominantes, exigindo protagonismos políticos inovadores e transformadores 

dessa materialidade, dentre os quais, uma nova e “superior” formação intelectual 

autônoma se afigura como de singular importância. 

 

3.1 Gênese e Natureza 

Ao se examinar a gênese da materialidade econômico-social mato-grossense se 

vê emergir, como elemento fundamental, a sua vinculação orgânica ao processo humano 

mundial; vínculo que se desenvolve desde antes de os europeus e seus descendentes 

chegarem aqui à cata de ouro e pedras preciosas no início do século XVIII; portanto, 

desde antes de abril de 1719, quando aqueles fundaram a Vila Real do Senhor Bom Jesus 

de Cuiabá122. É que as civilizações primitivas, primeiras, que chegaram nestas terras há 

                                                 
121 Não se trata aqui de negar a forte participação dos produtos do Agronegócio nas exportações 

brasileiras, mas, da necessidade de se verificar a natureza e o estado em que as mercadorias que compõem 

a pauta de exportações do Agronegócio são vendidas ao exterior. Trata-se, de fato, em sua quase totalidade, 

de produtos in natura, com pouca ou quase nenhuma industrialização, portanto, afirmando a característica 

ou “vocação” histórica de o país ser exportador de matéria prima e produtos não industrializados, etc.; ou 

seja, por este aspecto (de exportador de commodities) o Agronegócio não altera a “tradição” de 

subalternidade do País perante o mercado mundial.    
122 No Capítulo I da minha Dissertação para o Mestrado (Arruda, 2011) trato mais 

pormenorizadamente do processo de fundação de Cuiabá pelos bandeirantes em 1719; destaco para ilustrar 

esse acontecimento o seguinte (p.40): “São Gonçalo – ali onde a gente da civilização Coxiponé viva desde 

tempos imemoriais, onde as especificidades da natureza se lhes afloravam num convite irrecusável para 

quedar-se a trançar a vida, onde essa urdidura se fazia mais propícia desde as suas acanhadas tecnologias e 

instrumentos aplicados na agricultura e na caça e pesca da proteína necessária, onde a celebração dos ritos 

e manifestações culturais próprias ganhavam significâncias que lhes engrandeciam o espírito do seu “ser” 

Coxiponé, pois foi ali que, no fim do verão de 1719, a mão-bandeirante, depois de reduzir-lhes tudo às 



148 

 

milênios, também expressavam o modo de ser da humanidade naquelas distantes eras; 

com efeito, pode-se dizer que a realidade mato-grossense não é fruto do acaso, mas, uma 

construção humana, o “produto” ou “resultado” da atividade humana, que se desenvolve 

desde tempos imemoriais – conforme atestam os registros rupestres, deixados por nossos 

antepassados em locais que hoje são conhecidos como sítios arqueológicos – dos quais, 

destaca-se o da Fazenda Santa Elina.123  

Aquela gente Originária não se esfumou, não desapareceu de todo; estão entre 

nós os chamados “povos indígenas”, ainda que com seus modos de vida muito 

modificados pelos impactos sofridos no confronto com a civilização que aqui se impôs 

recentemente, isto é, desde o início do século XVIII. Com efeito, vivemos a realidade que 

se formou determinada pela presença dominante dos europeus e dos seus descendentes 

colonizadores, de forma que a gênese desse processo está vinculada ao processo de 

estruturação e desenvolvimento mundial do Capitalismo. Assim, não há como tratar 

teórica e praticamente esta realidade sem ter presente que as especificidades da economia 

estadual, desenvolvidas ao longo desses três séculos da existência mato-grossense, foram 

as requeridas pelo processo capitalista de produção; um processo dominado e dirigido por 

uma classe proprietária-governante que, por todos os meios, governou a sociedade de 

forma a nunca perder essa condição. 

Entretanto, a compreensão que se tem generalizadamente sobre a realidade mato-

grossense, inclusive na Escola Pública Básica, na forma dos conteúdos que são 

divulgados, ensinados como verdade científica, é a fragmentação dessa realidade face ao 

processo humano, de maneira que a história mato-grossense é tratada em seus próprios 

limites e especificidades. Consequentemente, nos compêndios e manuais de história 

utilizados por nossos professores subjaz que, a articulação orgânica do processo estadual 

                                                 
cinzas e calar-lhes o falar, os cânticos e as celebrações, escreveu uma ata inaugurando outra civilização, 

não-índia: Cuiabá. Esta que dá origem a Mato Grosso”. 

Entretanto, é importante observar que, pelo menos, nas obras de Lenine Póvoas o local preciso 

da lavratura da ata da fundação de Cuiabá não está bem determinado. Num “roteiro para o ensino de 1º e 

2º graus”, publicado em 1980, sob o título “Um estudo de história de Mato Grosso”, Póvoas (p. 3) afirma 

que: “A ata da fundação de Cuiabá fora mandada lavrar a 08 de abril de 1719, nas proximidades do Clube 

Dom Bosco, no Morro da Prainha, atual Bairro Bandeirantes”. Como as afirmações constantes da 

Dissertação para o Mestrado foram referenciadas na obra de 1995, muito mais consistente, melhor 

elaborada, fruto de pesquisas mais rigorosas, fico com o que ali consta, ou seja, que a Ata da Fundação de 

Cuiabá fora redigida no “[...] antigo aldeamento indígena incendiado por Pires de Campos, no lugar onde 

se encontra a povoação de São Gonçalo” (Póvoas, 1995, p. 75).  
123 Trata-se do segundo sítio arqueológico mais antigo do país (o primeiro em antiguidade está 

no Estado do Piauí), que está localizado em Mato Grosso, precisamente na Fazenda Santa Elina, que fica 

no Município de Jangada, distante 70 km de Cuiabá. Em Santa Elina já foram catalogadas inscrições 

rupestres representando formas de figuras humanas e de animais, etc., e, assim, vestígios de uma civilização 

de 27 mil anos. 
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ao da humanidade não foi “estabelecida” pelo modo de os mato-grossenses produzirem 

as suas condições materiais de vida, mas pelos atos ou pelos protagonismos dos 

indivíduos da classe proprietária-governante. Por essa concepção, o processo econômico-

social mato-grossense é tratado parcial e isoladamente e, assim, o Homem, como o 

indivíduo particular ou restrito à própria individualidade, isto é, sem conexão orgânica 

com o mundo concreto, “esvaziado” da humanidade. 

Na realidade, pode-se dizer que o que marcou o nascimento de Mato Grosso foi 

a dinâmica requerida pelo Capitalismo em sua fase inicial, que se desenvolvia 

originariamente no Velho Mundo, precisamente na Inglaterra e, dada a sua natureza, dali 

se irradiava por toda a terra na forma do Mercantilismo; aliás, conforme Marx124, foi 

assim que se conquistou o ouro tão importante para a sua estruturação. Foi por essa 

commodity que nasceu Mato Grosso. Também foi por uma commodity, explorada à 

exaustão, que se fez nascer e acabou sendo nomeado o Brasil; e não se deve esquecer que, 

ainda hoje, a madeira é uma das commodities que segue fazendo valer o nome do Estado 

de Mato Grosso. É assim que, quase trezentos anos depois de iniciada a exploração 

comercial da nossa primeira commodity, desenvolve-se como supremacia da economia 

estadual um sistema econômico produtor de commodity: o Agronegócio – isso que 

queremos entender, concretamente. 

 

3.2 O Agronegócio para além da sua aparência imediata 

Tomado o processo do Agronegócio como a expressão da supremacia da 

economia mato-grossense, desconhecê-lo em concreto compromete o conhecimento da 

realidade estadual, do que podem decorrer as mais bizarras interpretações sobre a vida 

que se desenvolve aqui; notadamente, compromete as concepções e os procedimentos 

político-pedagógicos que materializam os processos educacional-escolares das massas 

trabalhadoras na Escola Pública. Daí que, para conhecer concretamente o Agronegócio, 

enquanto realidade complexa, contraditória, exige-se um modo teórico-metodológico de 

proceder, que confronta o que está dado como verdade.  

Tem-se, então, que o referencial teórico-metodológico necessário às análises e 

interpretações sobre a realidade mato-grossense, de forma a fazer emergir em sua crueza 

                                                 
124 Marx (2013, p. 821) tratando dos processos e eventos da “assim chamada acumulação 

primitiva”, afirma: “A descoberta das terras auríferas e argentíferas na América, o extermínio, a 

escravização e o soterramento da população nativa nas minas, o começo da conquista e saqueio das Índias 

orientais, a transformação da África numa reserva para a caça de peles-negras caracterizam a aurora da era 

da produção capitalista”.  
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desconcertante a vida mato-grossense, encontra-se no que Marx (2003, p. 247-248) nos 

oferece, quando afirma que:  

 

[...] o melhor método será começar pelo real e pelo concreto, que são a 

condição prévia e efetiva [...]. Partindo daqui [das determinações mais 

simples] seria necessário caminhar em sentido contrário até chegar [...] 

a uma rica totalidade de determinações e de relações numerosas. [...] 

Este [...] método é evidentemente o método científico correto. O 

concreto é concreto por ser a síntese de múltiplas determinações, logo, 

unidade da diversidade. É por isso que ele é para o pensamento um 

processo de síntese, um resultado, e não um ponto de partida, apesar de 

ser o verdadeiro ponto de partida e portanto igualmente o ponto de 

partida da observação imediata e da representação. [...] Por isso Hegel 

caiu na ilusão de conceber o real como resultado do pensamento, que 

se concentra em si mesmo, se aprofunda em si mesmo e se movimenta 

por si mesmo, enquanto o método que consiste em elevar-se do abstrato 

ao concreto é, para o pensamento, precisamente a maneira de se 

apropriar do concreto, de o reproduzir como concreto espiritual.  

 

A concepção de mundo que se desenvolve requerida pelo sistema capitalista de 

produção, por sua força totalizadora, tende a se efetivar como o modo de as massas 

trabalhadoras conceberem e buscarem a realização da própria vida material e, 

consequentemente, da vida espiritual. Contudo, a realização dessa visão de mundo, como 

filosofia política dominante, não se dá automaticamente, mas, confrontando-se com o que 

decorre das condições de vida dessas massas, determinadas pelo assalariamento; ou seja, 

a universalização dessa visão ou o seu “entranhamento” nas mentes das massas não se dá 

de forma mecânica e linear, mas, sempre em contradição com as “ideias” ou “concepções” 

que são formadas nas buscas ou tentativas dessas massas superarem as condições 

materiais de vida em que se encontram. Por conseguinte, essa concepção de mundo tem 

atravessado os tempos se metamorfoseando em aparências e fragmentações diversas, 

como tentativa de “naturalizar”, ao “olhar” das massas, as insanáveis contradições do 

processo capitalista de produção para, assim, preservá-lo da sua ação política consciente, 

transformadora. 

É no sentido de legitimar o domínio, o governo e os dominadores e governantes 

do processo econômico-social capitalista aos olhos e sentimentos das massas, que o 

Agronegócio tem sido divulgado como a expressão superior do processo econômico-

social e, assim, graças à ação intrépida e eficiente da classe proprietária-governante. 

Consequentemente, algumas personalidades são destacadas, fartamente festejadas e 

apresentadas socialmente pelas mídias como “centradas” e “preocupadas” apenas e tão 
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somente com o que diz respeito ao que a economia, pela “iniciativa privada”, pode 

realizar em favor da “sociedade”. Daí que a visão dominante só possa apresentar o 

Agronegócio por sua aparência e não pelas múltiplas determinações que o afigurariam 

concretamente; e o faz de tal forma que essa concepção, pareça nascer e se desenvolver 

diretamente da “consciência” de quem “vê” ou “observa” a realidade, por si mesmo. 

Quando, na realidade, a profusão de informações universalizadas sobre o 

desenvolvimento econômico estadual (pelos mais diversos meios de comunicação, 

também através da Escola e seus processos educativos, etc.), expressam e confirmam 

sempre a concepção de mundo dominante.  

Tem-se, assim, decorrente desse contraditório processo produtivo, um processo 

educativo também marcado pela seguinte contradição: a) as massas trabalhadoras, 

subsumidas no processo produtivo capitalista, vivem a constante expropriação através do 

assalariamento, ali podem desenvolver, e, geralmente desenvolvem, compreensões em 

diversos níveis de profundidade sobre a própria condição econômico-social, o que as tem 

levado a confrontá-lo com as suas diversas formas de organização e luta, inclusive pela 

greve; b) no desenvolvimento das atividades produtivas da sua empresa, em que emprega 

e consome a força de trabalho adquirida para a produção das mercadorias, o empresário 

educa ou busca conformar essas massas, coercitivamente (dada a sua condição dirigente 

na empresa ou no processo produtivo), na lógica desse processo, fazendo-as assimilarem-

no como natural, legítimo e meritocrático. Tem-se, assim, a partir dessa “materialidade”, 

o desenvolvimento de “espiritualidades” ou concepções de mundo contraditórias, 

antagônicas, que se voltam sobre essa materialidade como afirmação e negação. 

Semeraro (2014, p. 134), a partir de Marx, indica uma abordagem do problema 

no sentido da sua compreensão em concreto: 

 

Considerando que a história do homem está inscrita essencialmente no 

trabalho e na indústria, [Marx] mostra que a consciência, as ideias, a 

ideologia, o Estado e toda a organização social, política e cultural da 

sociedade, contrariamente ao que induz a crer a classe dominante, não 

são esferas autônomas e independentes, mas formas indissoluvelmente 

vinculadas à base material, ao modo de produção e à divisão do trabalho 

e das riquezas. 

 

Confirmando a vinculação inseparável entre espírito e matéria, em Mato Grosso 

o Agronegócio é divulgado pela classe proprietária através dos diversos meios ou 

instrumentos que tem à sua disposição como: a) o “carro-chefe” da economia estadual 
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(personificado no empresariado), por conseguinte, como o responsável pela criação das 

riquezas, do emprego e da possibilidade de ascensão social dos trabalhadores mais aptos 

e dedicados, etc.; b) como as grandes lavouras de grãos e plumas e suas máquinas 

utilizadas no preparo do solo, no plantio e na colheita; os gigantescos complexos de 

assépticas granjas de aves e suínos, desenvolvidas sob o impacto de sofisticadas 

tecnologias, que garantem maior produção e produtividade  de carnes e derivados; os 

grandes rebanhos de bovinos com alto padrão genético, confinados ou a pasto, etc.; a 

profusão de frotas de caminhões nas estradas transportando “a safra”, etc.; c) como uma 

construção que resultou do esforço hercúleo e da competência superior dos que, 

geralmente, dentre os simples, vindos “de baixo”, fizeram-se empresários de sucesso, de 

forma que, agora, têm o “direito” de exibir e exercer o poder econômico que detêm porque 

fora legítima e honestamente conquistado.  

Tem-se, então, pela divulgação da visão dominante, a universalização da 

concepção do Agronegócio sobre si mesmo, cujo objetivo é buscar nas massas 

trabalhadoras a confirmação da classe proprietária como a protagonista de tudo o que é 

positivo, progressista, etc., presente na realidade estadual.  

Uma matéria da revista RDM (2004, p. 26-27), publicada na seção intitulada 

“Empreendedores – Quem faz Mato Grosso”, sob o título: “Arquiteto da nova 

Rondonópolis – o idealizador da ação que derrotou os Estados Unidos na OMC entra na 

política”, confirma essa visão. Ao longo da matéria, são atribuídas inúmeras qualidades 

ao empresário do Agronegócio estadual, Adilton Sachetti, de modo a caracterizá-lo com 

o que de mais superior poderia se atribuir a um dirigente exemplar. Tudo isso para lança-

lo candidato à Prefeitura de Rondonópolis, apresentando-o, assim, como a negação do 

político, como um “anti-político”125. 

                                                 
125 Revista RDM, ano V, Ed. nº 60, Cuiabá, MT, 13/06/2004: Transcorridos quase 22 anos da 

mudança pra Rondonópolis, Adilton Sachetti lidera um grupo familiar com fazendas no eixo da BR-163[...]. 

No conjunto planta 15 mil hectares de algodão, 40 mil hectares de soja e 15 mil hectares de milho safrinha. 

Tem um plantel com 1.400 matrizes suínas[...]. Essas atividades, juntamente com a Corretora Lucra (que 

até recentemente era dirigida por Moisés Sachetti, irmão de Adilton Sachetti – que se afastou para assumir 

a presidência do Detran) e a Construtora Sachetti & Fagundes[...], gera 800 empregos diretos e outros 80 a 

90 temporários, além de contar uma centena de prestadores de serviços. 

[...] Adilton Sachetti foi responsável técnico para mais de uma centena de obras residenciais e 

industriais em Rondonópolis[...]. Sua presença profissional está em todos os cantos de mato Grosso através 

de armazéns graneleiros, silos e outros empreendimentos. Faz-se presente também nos portos[...], em Porto 

Velho (RO) e Itacoatiara (AM). 

[...] Citado como um dos principais líderes dos produtores de Mato Grosso [...] presidiu o 

Sindicato Rural de Rondonópolis e a AMPA. [...] Intransigente defensor da cotonicultura por considera-la 

atividade lucrativa e com grande capacidade de geração de empregos [...], está nas estradas do mundo há 

oito anos divulgando o algodão de Mato Grosso. Nesse período viajou pelos continentes[...] Rígido sem ser 

rude, franco, enérgico mas sempre aberto ao diálogo[...], somou preciosos pontos em todas as esquinas dos 
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Ou seja, o “progresso”, o desenvolvimento econômico de Mato Grosso, por 

matérias assim, é realizado exclusivamente por homens “singulares” como esse; os 

trabalhadores aparecem apenas como os que usufruem dos empregos “gerados” graças às 

atividades desses “produtores”. Desse modo, entram na “política” não como “políticos”, 

mas, como empresários, para realizarem “governos técnicos”, “apolíticos”. Com efeito, a 

entrada desses empresários nas disputas eleitorais é caracterizada e divulgada como um 

sacrifício a que se submetem em favor da sociedade em geral – daí um irmão deixar a 

direção da empresa para presidir o Detran. Um “sacrifício” reiterado a cada pleito, 

geralmente vitorioso, graças à farta “capacidade” que o Agronegócio tem para financiar 

as campanhas eleitorais dos seus candidatos.  

O esforço para mostrar o Agronegócio e seus empresários como os protagonistas 

de todas as realizações econômico-sociais no Estado, acaba por indicar a existência do 

não-Agronegócio; isto é, a existência de outras realidades econômicas, a construção de 

outros tipos de economia, os quais, embora se desenvolvam subalternamente, confrontam 

a natureza capitalista do Agronegócio. Com efeito, essas realidades “rebeldes” são 

tratadas como insignificantes ou não existentes, senão difundidas como negação do 

desenvolvimento, do crescimento econômico e do progresso válidos, necessários, etc. 

Procede-se assim, como tentativa de convencer as massas trabalhadoras (face ao caráter 

progressista-supremo do Agronegócio) de que aquelas realidades econômicas devem 

buscar “legitimidade” e sentido para existirem “produtivamente” na lógica do 

Agronegócio. Por conseguinte, estariam legitimadas quaisquer ações desse empresariado 

sobre essas economias subalternas; é o que se pode depreender da ação do governo Blairo 

Maggi nas aldeias indígenas, localizadas nos vales dos rios Xingu e dos Peixes, de acordo 

com a notícia da revista RDM126 de 02/11/2003:  

 

Em abril, a Secretaria de Trabalho, Emprego e Cidadania ministrou 17 

cursos do Programa Qualificar nas áreas de corte e costura, plantio de 

café, irrigação, criação de peixes em tanques, informática básica, 

fruticultura, criação de galinhas caipiras melhoradas e queixadas, e 

produção de açúcar mascavo a 340 índios Munduruku, Kaiapó, Panará, 

Apiaká-Kaiabi e Caiabi que vivem em 12 aldeias em Capoto/Jarina, 

Mekragnoti e Apiaká-Kaiabi[...] 

 

                                                 
países em desenvolvimento, e em especial no Brasil[...], para a sua biografia, ao idealizar, articular e 

conduzir a vitoriosa ação impetrada pela Abrapa junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra 

o protecionismo norte-americano ao produtores de algodão daquele país[...]   

 
126 RDM, ano IV, ed. nº32, de 02/11/2003. 
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Para o olhar apressado, fica a impressão de que a ação governamental objetivava 

promover a autonomia, o desenvolvimento, o progresso econômico e social daqueles 

povos, ao buscar, mediante tais cursos ou qualificações, a sua “inserção” no mundo 

civilizado; quando, o que se promovia com tais cursos, era a negação dos modos de vida 

próprios daquela gente, solapando as suas referências econômico-sociais para lhes impor 

as do mercado. E tudo isso de forma “pacífica”, como ação “benfazeja” do dominador, 

que se “solidariza” com a condição de “pobreza” e “marginalização” do dominado. Por 

essa visão, tem-se que a condição social dos subalternos tivesse sido criada à parte do 

“mundo civilizado”, como se a sua realidade de pobreza, marginalização etc., tivesse sido 

determinada pela própria ação ou inação destes, sem relação com o mundo da riqueza, da 

civilização e do progresso.  

Assim, percebe-se essa “materialidade” econômica se manifestar 

totalitariamente, por todos os meios, envolvendo todos os organismos sociais, como uma 

realização exclusiva da inteligência, da dedicação, da capacidade e da coragem “mato-

grossense” e, esta, como a inteligência, a dedicação, a competência e a intrepidez do 

“produtor rural”. Por essa concepção, tudo o que é “economia”, “desenvolvimento”, 

“produção”, etc., é arrastado para os domínios da classe proprietária, como produto do 

seu protagonismo; assim, tudo o que é economia válida, em termos de progresso e 

desenvolvimento, referir-se-ia ao que é Agronegócio127. É ilustrativo o que noticia um 

jornal produzido pela SECOM – Secretaria de Estado de Comunicação Social do governo 

de Mato Grosso, intitulado “Expedição Estradeiro: esperança onde havia esquecimento”, 

em que são elencadas as informações sobre a Expedição Estradeiro128, realizada entre os 

dias 27/05 e 02/06 de 2003, na região do Araguaia-Xingu; inclusive pelo que avalia o 

então Secretário de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso, Homero Pereira: 

 

                                                 
127 A campanha veiculada pela Rede Globo de Televisão no chamado “horário nobre”, confirma 

claramente essa intenção. A campanha educa ou busca educar a sociedade em geral para conceber o 

Agronegócio como sendo “tudo”; isto é, para se conceber que, se não todas, pelo menos as principais 

riquezas produzidas no país, seriam de autoria do Agronegócio – assim, envolve toda a produção 

agropecuária nacional, inclusive a que não é produzida pelo Agronegócio. É interessante que, para provar 

a importância dessa produção, a campanha sempre a vincula às exportações do País, destacando os valores 

envolvidos, etc. Mas, a campanha não mostra que do “tudo” que Mato Grosso exporta, quase 100% é 

produto primário, commodities (conforme matéria veiculada no Bom Dia Mato Grosso da TV Centro 

América de 12/12/2016)  
128 Estradeiro foi uma forma de “governo itinerante” inaugurada pelo Governador Blairo Maggi, 

pela qual se deslocava para o interior do estado de carro em grande caravana ou “expedição”, com todo o 

seu secretariado para verificar “in loco” a situação dos municípios, das populações, etc., e definir ou projetar 

ações governamentais. 
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Segundo o secretário de estado de Desenvolvimento Rural, Homero 

Pereira, um dos membros da comitiva, “na viagem ficou evidente que 

para triplicar a economia do Estado em dez anos, como quer o Governo 

Maggi, vamos passar necessariamente pelo agronegócio. E não há 

possibilidade de atingir esta meta sem a participação das Regiões do 

Araguaia e do Xingu”. 

Segundo o secretário, aproximadamente quatro milhões de hectares de 

pastagens hoje degradadas serão recuperadas pela agricultura nessas 

regiões. “Com a integração da agricultura e da pecuária, vamos 

aumentar a área plantada se cortar uma árvore e revitalizar a economia 

da região”, garantiu. (2003, p. 8) 

 

É dessa forma que, num paradoxo, face à condição concreta da classe 

trabalhadora no processo produtivo, a classe proprietária subtrai dos trabalhadores a sua 

característica fundamental de produtores (que se efetiva por meio do próprio trabalho), 

para atribuir a si mesma essa capacidade; daí se autodenominar de a “classe dos 

produtores rurais” ou por “setor produtivo”. 

Por esse discurso hegemonizante, que se inocula em grande parte das massas 

como verdade, cria-se o senso comum de que a economia estadual, compreendida como 

a realização daquelas atividades em si, isto é, todo o processo de produção das riquezas 

pelo Agronegócio, desenvolver-se-ia por si mesma, sem dependência ou 

condicionamentos a quaisquer determinações econômicas, tecnológicas ou políticas, 

externas. Com efeito, as relações com o mundo exterior (países, empresas, etc.) são 

apresentadas como relações comerciais comuns, que se desenvolveriam entre 

comerciantes com o mesmo poder, condições e interesses comerciais, empresariais 

comuns; com a diferença de que, os do Agronegócio, ofereceriam uma mercadoria mais 

importante para a humanidade: o alimento. Por essa visão dominante, a relação da 

economia mato-grossense com o mundo exterior fica destacada pela “demanda do mundo 

por alimentos” e, assim, pelos “movimentos” da “bolsa de Chicago”, definindo os preços 

das commodities no mercado internacional, etc.; aparta-se o processo econômico em 

momentos estanques, de maneira que a “distribuição”129 ou a comercialização das 

                                                 
129 Sobre a relação entre a produção das riquezas e os momentos seguintes, é interessante o que 

diz Marx (2012, p. 32): A distribuição dos meios de consumo é, em cada época, apenas a consequência da 

distribuição das próprias condições de produção; contudo, esta última é uma característica do próprio modo 

de produção. O modo de produção capitalista, por exemplo, baseia-se no fato de que as condições materiais 

de produção estão dadas aos não trabalhadores sob a forma de propriedade do capital e de propriedade 

fundiária, enquanto a massa é proprietária somente da condição pessoal de produção, da força de trabalho. 

Estando assim distribuídos os elementos da produção, daí decorre por si mesma a atual distribuição dos 

meios de consumo. Se as condições materiais de produção fossem propriedade coletiva dos próprios 

trabalhadores, então o resultado seria uma distribuição dos meios de consumo diferente da atual. O 

socialismo vulgar [...] herdou da economia burguesa o procedimento de considerar e tratar a distribuição 
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riquezas produzidas não guardaria relação “orgânica” com o modo de as produzir. Ao 

contrário do que indica essa visão fragmentada, tem-se em Marx (1974, p. 29), que “[...] 

o processo de produção capitalista, observado na totalidade, é unidade constituída por 

processo de produção e processo de circulação”. 

Divulga-se para as massas, a relação de Mato Grosso com o mundo, como se se 

tratasse de uma relação entre o sujeito ativo (produtor) e o passivo (consumidor), ou seja, 

entre o Estado de Mato Grosso como lócus do Agronegócio por suas qualidades naturais, 

produzindo o “alimento”, e o mundo necessita, graças a intrepidez da classe proprietária. 

Por tal concepção, mesmo exibindo-se a maquinaria como um dos elementos 

confirmadores da grandiosidade do Agronegócio, oculta-se a dependência deste às 

tecnologias necessárias ao seu processo produtivo (inclusive as das máquinas) e, que, tais 

tecnologias, não são produzidas pelo Agronegócio e, sequer, pela indústria nacional. 

Assim, o Agronegócio é afigurado para as massas trabalhadoras, inclusive para os 

professores (notadamente para estes, com todas as suas consequências para o processo 

educacional-escolar das massas trabalhadoras), como um processo econômico-social dos 

“produtores rurais”130, de maneira que, por esse protagonismo socialmente reconhecido, 

tudo o mais deve vergar ao seu controle e à sua orientação – notadamente a finalidade da 

educação-escolar das massas trabalhadoras. 

As massas trabalhadoras, embasbacadas pelas imagens e discursos impactantes 

sobre as grandezas das atividades agropecuárias, tendem a achar nessas aparências a 

verdade sobre a realidade estadual e, nesta (isto é, pelo que a visão de mundo dominante 

indica sobre a realidade estadual), a essência da própria condição social, a partir da qual 

tentam guiar o seu modo de vida com vista ao seu “vir a ser”. Imersos nessa realidade 

interpretada, a Escola Pública, por seu movimento oficial, majoritário, tende também a 

buscar a sua realização a partir desse referencial, sem perceber que, aqueles números e as 

                                                 
como algo independente do modo de produção e, por conseguinte, de expor o socialismo como uma 

doutrina que gira principalmente em torno da distribuição.  
130 É ilustrativo o que afirma, em artigo, o Presidente da Sociedade Rural Brasileira, Sr. Cesário 

Ramalho: “O produtor rural é o personagem da nossa sociedade que dá segurança à integração do Brasil, 

pela sua presença em todo território nacional. É responsável por abastecer com alimento a preços adequados 

a mesa dos brasileiros, melhorar o poder aquisitivo da população e levar nossos produtos (alimentos, fibras, 

energia) a dezenas de países, esforço que já garantiu à nação bilhões em reservas cambiais. 

Além de sustentar as exportações, o produtor é o protagonista do agronegócio, que é um só. É 

preciso acabar com a ideologia de separar a agricultura em familiar e empresarial. Temos o pequeno, o 

médio e o grande produtor rural. Todos formam e têm seu papel no agronegócio, de acordo com suas 

características e perfil de produção. Pensar de forma diferente é negar o direito do pequeno produtor de 

almejar crescer e se tornar grande. Disponível em: 

http://www.agroanalysis.com.br/9/2012/colunas/produzir-homenagem-ao-produtor. Acessado em 

22/07/2015. 
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imagens impactantes, não são mais que a aparência imediata com que a classe proprietária 

conceitua e divulga o Agronegócio.  

Evidencia-se, assim, que uma compreensão concreta sobre a realidade estadual, 

exigindo mais que a constatação e a descrição do que se apresenta superficialmente, 

requer observar a indicação teórico-metodológica de Marx (1975, p. 625):  

 

A forma aparente [...] em contraste com a relação essencial que ela 

dissimula [...] podemos aplicar o que é válido para todas as formas 

aparentes e seu fundo oculto. As primeiras aparecem direta e 

espontaneamente como formas correntes de pensamento; o segundo só 

é descoberto pela ciência. 

 

O que se vê na realidade dominada pelo Agronegócio, como movimento 

político-pedagógico dominante, é o que aqui se concebe como hegemonismo; o qual, 

caracterizando-se como movimento conservador, materializa-se educando e convencendo 

as massas no sentido de conformar a “materialidade” e a “espiritualidade” mato-grossense 

aos interesses e às necessidades da classe proprietária-governante. É o que se pode 

observar na fala do empresário Blairo Maggi, então governador de Mato Grosso, ao tratar 

de projetos de interligação das principais regiões da produção agropecuária do Estado, 

através de ferrovia. Indagado pela imprensa sobre se a ferrovia atenderia apenas aos 

“grandes produtores”, ele respondeu o seguinte: 

 

Eu diria que esse é um negócio para todo o Mato Grosso. Se você tem 

um sistema de transportes altamente econômico e competitivo, 

qualquer um pode utilizá-lo. Não existe separação de pequeno ou 

grande. Ele atenderá o sistema produtivo. Quem estiver produzindo 

poderá entrar no processo. (Revista RDM, Ano V, nº 60, de 13/06/2004, 

p. 9) 

 

Pela expressão do empresário, o que é necessidade e interesse do Agronegócio, 

o que lhe é vital para a própria preservação e desenvolvimento, é apresentado como se 

fosse o interesse e a necessidade de toda a economia estadual, de toda a sociedade. Daí 

se pode entender, a orientação tácita e/ou procedimentos político-pedagógicos oficiais, 

que fazem ou tentam fazer a Escola Pública desconsiderar e mesmo negar os métodos e 

concepções que busquem efetivar a indicação marxiana apresentada acima; do que 

decorrem as dificuldades e limitações para o deslindamento, em concreto do Agronegócio 

e, assim, da realidade estadual. 



158 

 

Se a compreensão crítica do Agronegócio não pode se limitar ao que indicam 

imediatamente as atividades produtivas primárias (notadamente a pecuária e a 

agricultura), ou ao que é apresentado dessas atividades por si mesmas (porque a percepção 

e a compreensão dessas atividades, por suas dimensões econômico-sociais, transbordam 

os limites das atividades produtivas agropecuárias em si), tem-se que, nem mesmo no 

conjunto de todas as demais atividades produtivas estaduais, tomadas em seus limites e 

configurações mato-grossenses, é possível entender o Agronegócio concretamente. 

Embora todas essas atividades constituam o Agronegócio, tentar explica-lo a partir da 

mera descrição dessas atividades em si, ou restringindo-o ao conjunto dessas atividades 

em si, constitui um erro teórico-metodológico grave, com consequências gravosas para o 

processo educacional-escolar131 e para as lutas emancipatórias dos trabalhadores.  

Com efeito, para se captar a essência dessa materialidade econômico-social e 

trata-la no sentido de se entender, na sua dinâmica, a condição das massas trabalhadoras 

e o seu “devir”, é necessário evidenciar, de início, a sua natureza capitalista e, portanto, 

o sentido fundamental, a finalidade determinante da dinâmica do modo de produção 

capitalista. Depois, deve-se demonstrar as especificidades com que esse capitalismo se 

desenvolve nestas terras, porque, se o Agronegócio é a realização do modo de produção 

capitalista, se é a forma e o conteúdo “superior” do desenvolvimento capitalista em Mato 

Grosso, tal “superioridade” só é possível ser determinada concretamente em sua relação 

com os “centros” dominantes do capitalismo mundial. 

É mister patentear que o Agronegócio não é uma invenção mato-grossense, tal 

como se afigura, aparentemente; tampouco é um processo econômico-social autônomo, 

face ao Brasil e ao mundo, como se é levado a crer pelo que se divulga generalizadamente 

na sociedade. É evidente que, tomado pelas atividades agropecuárias que o caracterizam 

basicamente, como processo produtivo direto, trata-se de um processo econômico-social 

com determinadas “especificidades” face a outras atividades econômicas. Entretanto, 

suas especificidades, decorrentes dos aspectos naturais e culturais mato-grossenses, não 

negam, sequer empalidecem, a sua natureza capitalista. É este o seu caráter fundamental, 

inexorável. Daí se afirmar que, é essa sua natureza capitalista que busca “arrastar” o 

processo produtivo estadual às suas necessidades e interesses, à sua lógica; por isso, 

divulga-se a si mesmo como a realização da “vocação natural” destas terras, por seus 

                                                 
131 E não se deve esquecer que a concepção e desenvolvimento de um processo educacional-

escolar com vistas a autonomização intelectual e moral das massas trabalhadoras é, de fato, uma luta 

emancipatória de singular importância. 
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aspectos naturais, ambientais. Na realidade o Agronegócio, como materialização do 

processo capitalista de produção, não se caracteriza por se adequar à natureza; conforme 

Marx (1975, p. 589), o modo de produção capitalista:  

 

[...] pressupõe o domínio do homem sobre a natureza. Uma natureza 

excessivamente pródiga “mantém o homem preso a ela como uma 

criança sustentada por andadeiras”. Ela não lhe impõe a necessidade de 

desenvolver-se [...] A pátria do capital não é o clima tropical com sua 

vegetação exuberante, mas a zona temperada. Não é a fertilidade 

absoluta do solo, mas sua diferenciação e a variedade das condições 

naturais em que vive, a multiplicar suas necessidades, aptidões, 

instrumentos e métodos de trabalho. A necessidade de controlar 

socialmente uma força natural, de utilizá-la, de apropriar-se dela ou 

domá-la por meio de obras em grande escolar feitas pelo homem, 

desempenha o papel mais decisivo na história da indústria. 

[...] As condições naturais favoráveis criam apenas a possibilidade mas 

nunca a realidade do trabalho excedente e, consequentemente, da mais 

valia ou do produto excedente. 

 

Dessa forma, se o processo econômico mato-grossense, sempre esteve vinculado 

à realidade nacional/mundial, a integração da economia nacional ao capitalismo 

monopolista de face norte-americana132, reveste-se de especificidades que caracterizarão 

sobremaneira o Agronegócio. Aliás, é possível dizer que, dessa integração monopólica, 

decorrem as políticas econômicas (notadamente as concebidas e implantadas pela 

Ditadura de 1964) que determinarão o tipo de desenvolvimento que o Agronegócio 

materializará. Conforme Bambirra (2013, p. 78): 

 

Na América Latina [...] o curso do desenvolvimento do capitalismo não 

implicou a liquidação radical dos modos de produção que o 

precederam, mas sim, sua superação descontínua e lenta, desde formas 

mais primitiva até formas mais elaboradas. É assim que o curso do 

desenvolvimento do capitalismo na América Latina passa de uma 

formação socioeconômica dependente colonial-exportadora, para uma 

formação socioeconômica dependente capitalista-exportadora, até 

finalmente chegar a uma formação socioeconômica dependente 

capitalista-industrial. 

 

Seguindo a análise da autora, esses estágios do desenvolvimento capitalista dos 

países mais “avançados” da América Latina, em que se insere o Brasil, não descaracteriza 

nunca a forma dependente do nosso desenvolvimento. Daí que a “transição” das formas 

mais primitivas, para formas mais elaboradas, não se deu por processos revolucionários, 

                                                 
132 Para maior aprofundamento ver BAMBIRRA (2013). 
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em que uma burguesia industrial suplantasse e subtraísse o poder das velhas oligarquias, 

implicando na “[...] transformação radical das relações de produção nas quais se 

assentavam as velhas classes, como fez a burguesia europeia” (Bambirra, 2013, p.79). 

Existiu, em nossa realidade, uma imbricação do novo e do velho, na medida em que se 

verificou uma “íntima interdependência” entre estes, estabelecida pela transferência dos 

“capitais gerados no setor exportador” para a expansão/desenvolvimento do “setor 

industrial”; daí afirmar (Idem, p. 80), que: “A burguesia industrial latino-americana já 

nasce limitada e comprometida com as classes dominantes oligárquicas [..]”, de forma 

que, determinada por essa “simbiose” entre setores oligárquicos e “setores industriais”, 

processa-se uma espécie de “Revolução Burguesa” tipicamente latino-americana. 

O que se pretende indicar, é que o Agronegócio, como a materialização do 

estágio mais avançado do desenvolvimento capitalista nestas terras, expressa essa 

“simbiose”; seja pelo fato de suas “bases materiais” se assentarem sobre as estruturas do 

latifúndio e oligarquias mais conservadoras (conforme visto no capítulo anterior), seja 

por efetivar-se como “instrumento” para a penetração/valorização do capital estrangeiro 

mediante a “compra de mercadoria-maquinário”, a submissão ao controle tecnológico das 

grandes empresas “estrangeiras” e à associação a esse capital e suas empresas como 

“sócio menor”. Dessa forma, desenvolve-se mediante a utilização das mais avançadas 

tecnologias, mas, preservando e fortalecendo uma matriz político-ideológica herdada das 

oligarquias mais conservadoras, do que resulta o seu processo não se materializar como 

um “projeto nacional”, senão, apenas como um projeto da classe proprietária “para si” 

mesma, ainda que estas se caracterizem, dada a sua relação dependente, como classe 

“dominante-dominada” (Bambirra, idem, p. 145). 

Com efeito, face a nova divisão internacional do trabalho, que “[...] reserva aos 

países capitalistas desenvolvidos o controle monopólico dos novos setores produtivos de 

ponta e entrega aos países dependentes a industrialização e exportação de matérias-primas 

e dos produtos com alta utilização de mão de obra” (Bambirra, idem, p. 149), o 

Agronegócio materializa-se conformado nessa determinação. Essa conformação 

econômica, determina o ser político-ideológico da classe proprietária ou, conforme 

Bambirra (idem, p. 151), estabelece o seu “[...] papel de meras classes dominantes-

dominadas, como sócias menores do imperialismo”; estas que, para preservarem a própria 

condição, “[...] estão dispostas – e isso já foi demonstrado historicamente – a reprimir, 

com todos os meios ao seu alcance, as classes que lhes são antagônicas”. 
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Consequentemente, a “[...] ruptura da dependência somente poderá ser promovida pelas 

classes dominadas, através de um processo revolucionário” (Bambirra, idem, ibidem). 

É por essas especificidades, que se deve entender, no contexto do 

desenvolvimento estadual hegemonizado pelo Agronegócio, as conquistas das massas 

trabalhadoras. Conquistas que, em menor ou maior amplitude, só se efetivaram ou se 

efetivam por força das organizações e lutas dos próprios trabalhadores, num processo 

difícil e complexo. Este, se por um lado, expressa o protagonismo vivo, ativo, das massas 

trabalhadoras confrontando o interesse capitalista, revela, por outro lado, a força do 

capital se manifestando intransigentemente, no sentido de influenciar e governar essas 

lutas, movimentos e organizações para que não se fortaleçam com a radicalidade que a 

própria condição econômico-social dos trabalhadores exige. Daí a necessidade de o 

Agronegócio ser entendido (e tratado político-pedagogicamente) na totalidade em que 

toma sentido concreto, onde pode ser percebido pela determinação da “dependência”; esta 

é a sua característica que, possivelmente, imponha maior impacto na definição e 

desenvolvimento da Escola Pública e dos processos educacional-escolares das massas 

trabalhadoras. 

É neste sentido que a economia mato-grossense, por seu movimento 

hegemônico, na forma do Agronegócio, não pode ser explicada e compreendida nos 

limites de determinadas atividades produtivas, por mais que sejam bem descritas e 

explicitadas as suas particularidades. Contudo, a visão dominante, enquanto movimento 

político-pedagógico voltado para a educação e o convencimento/conformação das 

massas, desenvolve-se por todos os meios destacando, precisamente, a aparência dos 

fenômenos e das relações sociais. Assim, se não é fácil para as massas perceberem as 

“múltiplas determinações” do Agronegócio dadas no plano regional e nacional, mais 

difícil é perceber e articularem as suas conexões com o processo capitalista mundial. Não 

que elementos importantes dessas “conexões” passem despercebidas às massas, até 

porque é impossível escondê-los (na medida em que Massey-Fergson, John Deere, New 

Holland, etc., não são nomes ou sobrenomes da realidade gentílica nacional) e, de fato, 

não é do interesse do hegemonismo ocultá-las; pelo contrário, até os divulga, mas, a seu 

modo, para o seu interesse. É nessa direção, que o grande empresário mato-grossense é 

divulgado como protagonista também no plano internacional/mundial: como o agente da 

produção do alimento de que carece o mundo. Inverte-se, dessa forma, a relação: de 

dependente e “periférico”, o processo econômico do Agronegócio e seus proprietários são 
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afigurados para a sociedade em geral, como “central”, como “matriz”, perante as praças 

centrais do domínio do capitalismo mundial. 

Com efeito, mesmo por sua manifestação mais evidente, isto é, pelo fato de que 

a quase totalidade das máquinas consumidas no processo produtivo (notadamente na 

agricultura), não ser produtos nacionais, mas, importados, a dependência não é percebida 

concretamente. O fato de essas máquinas serem montadas aqui no Brasil e de as 

concessionárias serem de “proprietários” locais, conhecidos, ofusca a sua origem 

estrangeira. Daí se observar, em conversas informais sobre o processo econômico 

estadual, a surpresa de pequenos empresários e trabalhadores das “cidades do 

Agronegócio”, quando são informados de que aquelas máquinas e as “tecnologia 

embarcada” (conforme se refere o empresário “A”) não eram nacionais: “não, essas 

maquinas são produzidas aqui no Brasil”, contestam. Senão, afirmam entre incrédulos e 

desconcertados que, “hoje, o mundo está muito pequeno, o que se produz aqui vai pro 

mundo todo, e o que se produz no mundo todo também vem pra cá”, para afirmarem que 

“o importante é que máquinas são importadas para produzir riquezas, que são 

exportadas”.  

Manifesta-se assim, como senso comum, a visão ingênua sobre o processo 

produtivo estadual, não se admitindo qualquer problema no fato desse processo se 

desenvolver, em grande medida, ancorado em conhecimentos e tecnologias importadas. 

Ou seja, não se percebe que o conhecimento e as tecnologias imprescindíveis ao processo 

produtivo estadual, dominadas ou sob o monopólio dos setores centrais do capitalismo 

mundial, impõe intransponíveis limitações ao desenvolvimento estadual perante os 

interesses econômicos e sociais das massas trabalhadoras – especialmente à sua educação. 

  Em entrevista com um técnico a serviço do Agronegócio, essa dependência 

aparece por outro elemento, ainda mais complexo: a instituição de mecanismos legais 

para “socializar” os custos da produção e do transporte, reduzindo-os para que as 

commodities tenham “competitividade” no mercado internacional, de forma a garantir a 

“remuneração” do capital das grandes empresas que as comercializam. Exemplifica isto 

a “Lei Kandir”, isto é, a Lei nº 87/1996, a qual, na visão do Técnico “A”, deve ser 

defendida como um instrumento que permite ganhos, tanto para os proprietários rurais, 

quanto para o Estado: 

 

[...]na verdade é assim: ganho para toda a cadeia, né? Porque você cria 

ainda mais competitividade. Nós temos um problema muito sério em 
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Mato Grosso, que eu já citei, que é a logística. Além de Mato Grosso 

está distante de qualquer porto que ele quiser ir na Sul América, a gente 

está a 1.800 km da costa, de qualquer lugar que for, seja no Brasil aqui, 

seja no Peru, seja no Chile[...]e para completar essa desvantagem 

comparativa[...] a gente tem uma desvantagem competitiva, porque a 

gente leva isso [mercadoria] por rodovia; parte dela, lógico, porque a 

gente já leva alguma coisa por ferrovia. [...] então, a gente tem um 

problemaço do frete e esse custo praticamente inviabiliza, 

principalmente culturas como o milho, em alguns momentos, porque o 

custo do frete, às vezes, fica maior do que o preço do produto, pra você 

ter uma ideia. Então assim, se eu tivesse mais um imposto que fosse 

taxado sobre um produto que, de fato, não tem um valor agregado alto, 

ou seja, você poderia, até por alguns momentos, matar a 

competitividade da soja, do milho no estado; e aí o Brasil, Mato Grosso 

[...] poderia perder mercado. 

 

 

O técnico justifica a existência da lei, caracterizando-a como um subsídio ao 

Agronegócio para que as commodities, soja e milho, produzidas em Mato Grosso, tenham 

preço para competir no mercado internacional. Para isto, esses produtos são exportados 

livres do pagamento do ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou 

seja, sem recolher nada ao Tesouro estadual. Mas, ele revela em seguida outra razão, que 

indica o grau de subalternidade imposta por esse mercado ao Agronegócio:  

 

Então, eu acho que [a “Lei Kandir”] tem um papel fundamental, até 

porque os nossos principais consumidores têm os maiores parques de 

esmagamento do mundo. Então, ah tá bom, vamos industrializar no 

estado? Eu concordo com isso plenamente, mas, nós precisamos 

entender como e para quem vender isso aí[...] A Europa tem uma grande 

estrutura de esmagamento e abatedouro de aves e suínos do mundo, a 

China tem um grande, é o maior, se não me engano, o maior do mundo 

de esmagamento e de aves e suínos. O MT tem já, atualmente, o maior 

parque de esmagamento do Brasil, porém a gente tem a capacidade de 

12 milhões de toneladas para esmagar de soja e a gente está esmagando 

algo em torno de 8, 9 milhões de toneladas, a gente não está nem 

conseguindo atingir nem a nossa capacidade total. [...]E aí, se não 

houvesse a Lei Kandir não iria [para o exterior] nem óleo, nem farelo e 

muito menos soja, então, esse é o ponto. 

 

Ou seja, os “consumidores” externos querem a soja e o milho como commodities, 

isto é, in natura, sem serem industrializados, porque a industrialização desses produtos 

lhes agrega valor; portanto, ou os proprietários rurais vendem os produtos in natura, ou 

não têm compradores. Não importa que Mato Grosso tenha o maior parque de 

esmagamento do país; como esses “consumidores” têm grandes estruturas industriais, 

conforme informa o Técnico, será lá que o milho e a soja produzidos aqui serão 
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processados, ganharão valor e retornarão para o Brasil incorporados em diversos outros 

produtos industrializados, muito mais valorizados, etc. É interessante que nesse processo 

todo, determinado pelo interesse dos setores centrais do capital mundial, conforme 

indicado, o valor decorrente da desoneração do imposto não fica diretamente com o 

proprietário rural “mato-grossense”, onde a soja e o milho são produzidos; conforme 

esclarece esse Técnico, em resposta à indagação sobre quanto impactaria essa 

desoneração nos ganhos do proprietário: 

 

Essa é uma discussão que a gente passaria o dia. Porque é assim... isso 

vai para a indústria, né? Então, quem vai decidir o que vai ser o repasse 

para o elo anterior da cadeia, que é o produtor, é a indústria mesmo. 

Então, não tenho como te afirmar isso, mas o que a história nos ensina 

é que o produtor não vai ter os 100% [da desoneração].  

[...] fica com a indústria ou a trade, que comercializam a soja direto, 

não fica com o proprietário. [...] porque é o seguinte: o proprietário não 

faz nenhum tipo de pagamento, a não ser os “fundos”, porque as 

indústrias e as trade são substitutas tributárias deles. Então, quem faz o 

recolhimento de todos fundos estaduais [...] é a indústria [...] O que eu 

quero dizer é o seguinte: mesmo os tributos que deveriam ser do 

produtor, o produtor não recolhe, quem recolhe é a substituta tributário 

deles, que são os abatedouros, que são os esmagadores ou as próprias 

trade. Ou seja, quem define o que vai ficar ou não no preço pago ao 

produtor vai ser esse segundo agente. 

 

Insisto com a pergunta sobre o que o proprietário ganha com a desoneração, ao 

que o técnico responde: 

 

[...] Tem um ganho porque ele [o proprietário] tem liquidez no mercado, 

vamos dizer assim. Ele tem um ganho, por exemplo, ter... acho que o 

ganho é indireto aí. Ele tem um ganho de... poxa a soja de MT está 

competitiva, e ele conseguir vender a soja dele com um preço legal. [...] 

por exemplo se tivesse imposto, por exemplo, o apetite da indústria e 

da trade seria menor pelo produto dele. Acho que esse seria um 

impacto, talvez, mais sentido pelos produtores. 

É para ele [o incentivo fiscal], só que como ele tem um substituo, não é 

ele o responsável tributário, então, fica na mão de quem é de direito. 
 

Na realidade, a desoneração tributária instituída pela “Lei Kandir” funciona 

como mecanismo de adequação do preço das commodities produzidas aqui ao preço 

praticado no mercado internacional; ou seja: sem a desoneração essas mercadorias não 

teriam competitividade no mercado internacional, isto é, não disputaria com os dois 

outros maiores produtores mundiais (Estados Unidos da América e Argentina) os 

“consumidores” ou compradores mundiais. Dessa forma, trata-se de um custo suportado 
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pela sociedade brasileira133 para que as grandes empresas que comercializam essas 

commodities no mercado internacional tenham garantida a valorização direta do seu 

capital. Vê-se, assim, que a “viabilidade” do Agronegócio depende, fundamentalmente, 

desse forte aporte de recursos públicos, que lhe são transferidos na forma dos incentivos 

fiscais; noutros termos, temos evidenciado que a “iniciativa privada”, quanto à sua 

sustentabilidade, não é tão privada como se propaga em negação ao que é público, estatal. 

Também, que o suposto protagonismo do Agronegócio no mercado mundial, como se 

costuma divulgar, não tem amparo na realidade; o que se evidencia é o Agronegócio como 

elemento orgânico desse mercado, mas com as características que lhe impõe a 

dependência. 

Assim, as fronteiras nacionais, ainda que estabeleçam determinações de toda 

ordem, por si mesmas não determinam o ser essencial do Agronegócio perante a 

economia capitalista mundial; antes, essas determinações (jurídicas, políticas, culturais, 

econômicas, etc.) são concebidas, implantadas e desenvolvidas, afirmando essa 

“organicidade” caracterizada pela dependência. Portanto, a materialidade econômico-

social mato-grossense emerge e se manifesta com todas as contradições, conflitos e 

perspectivas (inclusive seus processos educacional-escolares) decorrentes dessa relação 

com a realidade mundial. Relação que aparece indicada nos discursos da classe 

proprietária, mas em sentido contrário ao que é. Nesse sentido é interessante verificar 

como o Empresário “B” se refere a essa dependência: 

 

Eu diria assim, que muito da tecnologia é importada, mas da 

maquinaria, não. O Brasil tem um grande parque de desenvolvimento 

de máquinas, inclusive é um grande exportador de máquinas agrícolas. 

Pelo contrário, nós não somos grandes importadores de máquinas, nós 

somos grandes exportadores de máquinas. Hoje nós temos tecnologia 

importada, mas produzidas integralmente no Brasil; muitas vezes até 

desenvolvida no Brasil. A maioria das máquinas que se vê hoje, das 

mais modernas elas não são, na realidade, importadas, são máquinas 

produzidas no Brasil, com tecnologia vinda de fora, obviamente, mas 

produzida no Brasil. 

 

A fala do Empresário “B” reproduz o discurso hegemônico, que tenta 

descaracterizar e ocultar essa dependência, indicando uma autonomia ou protagonismo 

que não se sustenta na realidade. Observando-se, entretanto, que as suas afirmações não 

                                                 
133 Segundo Santos (2011, p. 56) “De setembro de 1996 a junho de 2008, o montante acumulado 

de perdas para o estado [Mato Grosso] foi calculado em R$ 9,028 bilhões, sendo que, quando deduzidas as 

compensações da União, as perdas remanescentes totalizam R$ 7,411 bilhões”. 
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estão de todo incorretas, na medida em que é verdade que as máquinas são produzidas no 

Brasil, e também é verdade que o Brasil as exporta; entretanto, o mais correto seria 

afirmar que o Brasil funciona como uma espécie de “plataforma” para os negócios das 

grandes indústrias de máquinas, equipamentos, etc. Trata-se de uma importante praça 

consumidora de máquinas e tecnologias imprescindíveis ao processo produtivo do 

Agronegócio, o que exige a implantação de suas filiais etc., em sociedade com o 

empresariado “nacional”. Mas, para o empresário, essa dependência ou subalternização 

estaria em vias de ser superada:  

 

As multinacionais, normalmente trazem a tecnologia de fora e montam 

as máquinas aqui no Brasil e as vendem aqui e até exportam a partir 

daqui; e temos industrias nacionais que desenvolvem as tecnologias 

aqui, montam, fabricam essas máquinas aqui e vendem no mercado 

nacional e internacional. Temos as duas coisas. 

[Perguntei: Mas há dependência, nesse sentido?] Eu acredito que sim. 

Isso é inegável, nós temos dependência sim, ainda não estamos prontos 

para desenvolver toda a tecnologia que demandamos. Mas, estamos 

caminhando. 
 

Fosse a realidade estática, de tal forma que qualquer movimento pudesse 

significar o seu revolucionamento, poder-se-ia dizer que o “estamos caminhando” 

indicaria outro estado ou nova perspectiva para a realidade econômico-social mato-

grossense. Entretanto, é o movimento e movimento contraditório, o que caracteriza a 

realidade, inclusive o processo econômico-social do Agronegócio. Com efeito, o 

movimento indicado pelo empresário no sentido de convencer que outra realidade estaria 

sendo construída com vistas à autonomia do processo econômico estadual, não significa 

mais que um “movimento” do e para a preservação do próprio Agronegócio, portanto, 

movimento conservador. A produção que se realiza aqui, baseada no conhecimento e nas 

tecnologias das “multinacionais” de que fala o empresário, além de não indicar qualquer 

perspectiva de autonomia efetiva, majora o seu custo, o custo do Agronegócio, na medida 

em que precisa gerar lucros suficientes para remunerar os capitais daqui e também os 

daquelas matrizes. Para que esses custos não inviabilizem o comércio das mercadorias 

produzidas, as commodities, no mercado internacional, conforme vimos, é que se institui 

os tais “incentivos fiscais”, que a “sociedade” paga, especialmente os trabalhadores.  

Por outro lado, a existência de empresas nacionais como a Jacto, Stara, etc., não 

se caracteriza como elemento ou na perspectiva da afirmação de um desenvolvimento de 

novo tipo, autônomo; porque, trata-se de um negócio que está sendo desenvolvido nas 
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“frestas” do que lhes possibilita a produção tecnológica controlada pelas 

“multinacionais”. O que se afigura, é que, a sua existência e o seu desenvolvimento, não 

se dão em contradição ou em confronto à dependência; daí que o movimento econômico-

social liderado pelo Agronegócio se vincula, fundamentalmente, aos interesses e 

necessidades econômicas e políticas da fração ou grupo social hegemônico da classe 

proprietária, cuja existência e dominação só podem ser preservadas afirmando-se nos 

limites da dependência. 

É nessa perspectiva que se necessita perceber e entender a natureza das relações 

que o Agronegócio tece entre o local, o regional e o nacional e, estes, em separado e em 

conjunto, com a realidade mundial, para uma precisa compreensão dos seus movimentos 

e exigências, face à realidade e as necessidades educacionais das massas trabalhadoras. 

Não é uma tarefa fácil, que se esbugalha transparentemente ao primeiro olhar; tampouco 

essa compreensão pode ser elaborada sem que se “desmonte”, em superação, o discurso 

hegemônico – este que é tomado e repetido como verdade quase absoluta. Nesse sentido, 

as palavras do empresário “A”, um dos maiores expoentes da classe proprietária mato-

grossense, respondendo a uma das indagações na entrevista concedida para este estudo, 

expressa bem essa nebulosidade: 

 

O Agro134 não é o que as pessoas imaginam que seja: uma roça de soja, 

de milho, criação disso ou daquilo. É um conjunto de atividades que 

compreende, sim, como se costuma falar: as atividades da porteira para 

dentro; mas, antes disso, antes do plantio, do preparo da terra, da 

semeadura, da colheita e da comercialização dos produtos, temos 

muitas atividades que envolvem empresas, negócios, pessoas de, 

praticamente, o mundo todo. 

 

Por essa resposta temos o Agronegócio como mais do que são as lavouras em si, 

mais do que elas aparentam, pois, nessa resposta estão indicadas relações sociais diversas, 

que vinculam organicamente a realização das lavouras às estruturas, atividades e aos 

sujeitos localizados muito além dos limites dos campos cultivados e bem antes da sua 

cultivação. Mas, como já indicado, não é a multiplicidade em si de ações, sujeitos e 

estruturas que determinam a essência de determinada realidade, fato ou fenômeno; de 

forma que falta na resposta, a indicação da dinâmica fundamental que preside o modo de 

ser e de se desenvolver desses elementos todos. Vejamos, então, nas palavras do 

                                                 
134 Agro é a forma contraída de Agronegócio utilizada em vários momentos da entrevista pelo 

empresário. 
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empresário “B”, outra resposta à indagação referente à sua concepção sobre o 

Agronegócio: 

 

O Agronegócio é o conjunto de atividades desenvolvidas a partir da 

produção primária. Produção tanto agrícola, quanto pecuária, florestal 

também. Mas, não é só agricultura, pecuária ou a produção primária em 

si, mas, tudo o que se desenvolve a partir dessa produção primária, 

inclusive atividades-meio: por exemplo, o transporte, as atividades de 

prestação de serviços; e as atividades-fim que são: a agricultura a 

produção agropecuária, agricultura e pecuária e, também, a indústria de 

transformação dessa produção, agregação de valor na verticalização. 

Então, o Agronegócio é tudo isso e não apenas agricultura. 

 

Não há de se negar que, nessas duas respostas, estejam dados vários elementos 

que constituem o Agronegócio por sua aparência imediata, mas, essas descrições, como 

tentativa de se caracterizar o Agronegócio, é o que se vê divulgado generalizadamente, 

por todos os meios, para expressar um conceito que não o retrata concretamente. Na 

realidade, esses elementos, com mais ou menos extensão e intensidade, constituíam 

realidades anteriores, mas, nem por isso, caracterizaram aquelas realidades econômicas 

como Agronegócio. No extremo-nordeste do Araguaia, ainda na primeira metade do 

século passado havia agricultura, pecuária e o comércio dos seus produtos, mas, é 

evidente que não se pode conceituar o conjunto daquelas atividades como Agronegócio. 

É como o fato de que, de algum modo, todos concebam que a vida está sempre em 

movimento, entretanto, essa concepção apenas constata a aparência imediata de a vida 

não ser estática; ou seja, essa constatação, per si, não explica o “sentido”, a natureza, 

historicamente determinada desse movimento, não permite enxergar e determinar as 

“especificidades” da natureza do “movimento” da vida, caracterizando-a por exemplo, 

sob o Feudalismo ou no Capitalismo, etc.  

Portanto, o problema é perceber e explicar como esses elementos estão 

estruturados e sendo desenvolvidos na forma de um processo produtivo que, para efetivar 

a produção de mercadorias, carece inexoravelmente da presença ativa das massas 

trabalhadoras como força de trabalho assalariada135. Por conseguinte, perceber e 

compreender, não só a presença física dos trabalhadores nas diversas atividades do 

Agronegócio, mas, também, o trabalho como capital constante, na forma (dos diversos 

                                                 
135 Tal necessidade não se caracteriza “apenas” pelo que a produção capitalista carece para 

realizar-se, mas, também, conforme Marx, pela parte dessa massa que nem será empregada na produção e, 

assim, servirá de “ameaça” aos empregados, de modo a regular o mercado de trabalho, etc.   
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meios de produção e, especialmente) da maquinaria, a sugar a força de trabalho (ou 

trabalho vivo) dos trabalhadores mato-grossenses empregados nessas atividades. Assim, 

que o produto dessa produção, a mercadoria, não é mais que a objetivação do trabalho 

vivo, sobre a qual, entretanto, o trabalhador não tem qualquer poder ou domínio, porque 

tudo é fruto da força de trabalho que o empresário adquiriu do trabalhador.  

É pela explicitação dessa estrutura e respectiva dinâmica, e sua relação 

dependente com os centros dominantes do capital mundial, que se pode determinar o 

Agronegócio como processo produtivo capitalista e, assim, a sua natureza em concreto. 

Por seu movimento autotélico, percebe-se e se pode determinar que, a melhoria das 

condições de vida e trabalho do trabalhador e/ou da sociedade em geral não se afigura 

como a sua finalidade-superior: a finalidade do Agronegócio é a sua própria expansão, o 

seu desenvolvimento, que se efetiva, ou busca ser efetivado, sempre no sentido da 

valorização do capital. Considerada como elemento orgânico da realidade contraditória 

do Agronegócio, a educação das massas trabalhadoras, especialmente a educação escolar, 

não encontra qualquer significado concreto fora dessa realidade; daí que, face ao exposto, 

impõe-se o problema: o interesse do Agronegócio com a educação escolar das massas 

trabalhadoras mato-grossenses converge para as necessidades e interesses dessas massas?  

 

3.3 O crescimento econômico na forma do desenvolvimento do Agronegócio e a 

condição econômica e social das massas trabalhadoras 

Generalizadamente, está divulgada a ideia de que o constante crescimento da 

economia estadual, “puxado” pelo crescimento/expansão do Agronegócio, é a condição 

sine qua non para progredir a sociedade em geral e, particularmente, melhorar as 

condições de vida e trabalho dos trabalhadores. Essa visão dominante leva as pessoas a 

conceberem que sem a constante efetivação do crescimento econômico, compromete-se 

o futuro da sociedade; ou seja, fica patenteado que o progresso geral para todos, decorrerá 

do esforço que cada um empreender no sentido de fazer a economia crescer. Esta é a 

“utopia” que o Agronegócio oferece e propaga diuturnamente para a sociedade, não como 

“sonho” ou quimera, mas como possibilidade real; e para confirma-la, apresenta os 

índices de produção e produtividade que as atividades agropecuárias estaduais têm 

conseguido realizar, especialmente nas últimas décadas.  

Com efeito, a instalação de algum empreendimento privado (um armazém, um 

secador de grãos, etc.), a abertura de uma estrada, a pavimentação de outra, a inauguração 

de uma agência bancária, etc., tudo é imediatamente tratado (inclusive pelos meios de 
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comunicação) como a expressão do “progresso para todos”, decorrente das atividades do 

Agronegócio. Dessa forma, a contratação de pessoal para as atividades simples, 

auxiliares, como limpeza, guarda, recepção, etc., desses empreendimentos, afigura como 

a materialização de novas oportunidades para os mais simples. Não há dúvida de que tudo 

isso pode ser tomado como indicadores de crescimento econômico, de progresso, etc.; 

mas, o que significa esse progresso ou crescimento concretamente, face à natureza do 

capital e às condições e necessidades dos trabalhadores no capitalismo, especialmente no 

tipo de capitalismo que o Agronegócio caracteriza? 

Por suas diversas atividades, presentes e se manifestando socialmente em todas 

as regiões do Estado como força econômica e política dominante, o Agronegócio por sua 

própria voz, divulga-se como o que de “mais superior” a economia estadual pode alcançar 

em toda a sua história; e busca confirmar isto, exibindo como seus ou de sua autoria, todos 

os avanços e realizações, que as massas podem perceber na sociedade. É ilustrativo o 

discurso do empresário Blairo Maggi, em um artigo136 de sua autoria, publicado por 

ocasião do “aniversário” de Mato Grosso: 

 

O Produto Interno Bruto (PIB), a soma das riquezas produzidas no 

território mato-grossense, aumentou 337%, nos últimos 11 anos” [...] 

Contudo, este Mato Grosso novo de apenas 38 de seus 267 anos, carece 

de muita infraestrutura que permita o seu continuo crescimento, 

principalmente para escoar toda esta produção, toda essa riqueza, bem 

como, a projeção prevista de sua expansão com a intensificação do uso 

integrado do solo pelo tripé Lavoura- Pecuária – Floresta. [...] 

Mato Grosso é polo do desenvolvimento agropecuário. Safras recordes 

e rebanhos gigantescos inseriram nossa região no mapa mundial da 

produtividade de commodities. Deixamos a periferia para assumir papel 

de protagonistas na balança comercial brasileira. [...]  

 

Ao divulgar isto, o empresário não faz a relação entre esses elementos, e as 

necessidades que o desenvolvimento que defende tem para garantir a própria preservação, 

e, menos ainda, relaciona-os com as necessidades e expectativas econômicas e sociais 

reais dos trabalhadores137; ainda que apresente dados sobre a realidade social das massas, 

                                                 
136 Fonte Mídia News: http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=262&cid=232341. 

Acessado em 05/06/2015, às 14:10. 
137 Ilustra bem essa ideologia hegemonista o artigo publicado em 20/05/2015, pelo empresário 

Blairo Maggi sob o título: “Mato Grosso do desenvolvimento”, que traz como subtítulo a “advertência de 

que “Somos o celeiro do Brasil, mas o Estado carece de muita infraestrutura que permita o seu continuo 

crescimento” (disponível em: http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=262&cid=232341 

acessado em 05/06/2015). Esse artigo foi publicado para comemorar o Aniversário de Criação do Estado 

de Mato Grosso, nele o empresário destaca as conquistas ou avanços econômicos e sociais verificados no 

processo estadual, atribuindo a sua autoria ao Agronegócio.   
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mas, no sentido de confirmar um suposto estado de satisfação dessas massas com o 

desenvolvimento do Agronegócio. Esse conteúdo ideológico transversaliza político-

pedagogicamente os processos educacionais-escolares em geral, especialmente os da 

Escola Pública, do que decorre a necessidade de se verificar, ainda que brevemente, os 

“ganhos”, o “progresso” ou o tipo de “ascensão” econômico-social, que o 

desenvolvimento dominado pelo Agronegócio tem proporcionado para os trabalhadores 

mato-grossenses. 

Conforme visto, o processo econômico mobilizou e dispersou por diversos 

meios, a massa trabalhadora por quase todo o território estadual; decorrido mais de três 

décadas desde o auge dessa migração, exige-se verificar, de início, a localização dessas 

massas neste território. Tendo em vista as mudanças que as atividades do Agronegócio 

promoveram em todas as regiões do Estado (estabelecendo inclusive nova caracterização 

do que é zona urbana e zona rural), está evidente que a forma rápida e intensa da dispersão 

das massas nas regiões do Estado impactou as suas paisagens sociais. Assim, no exame 

dos dados estatístico que indicam as dimensões dessa “reocupação” destes territórios, 

pode parecer ao olhar apressado que teria havido um intenso “êxodo rural” da população 

estadual. De fato, os dados demonstram que, além de um crescimento extraordinário da 

população estadual nas últimas quatro décadas, houve um processo intenso de 

urbanização; na tabela abaixo, retrata-se o crescimento da população mato-grossense 

desde 1872, bem como da sua urbanização, notadamente a partir de 1980: 

 

Tabela - Evolução da população residente em Mato Grosso, por situação de 

domicílio, no período de 1872-2010  

Ano Total Urbano Rural 

1872 60.417 - - 

1890 92.827 - - 

1900 118.025 - - 

1920 246.612 - - 

1940 432.265 128.727 303.538 

1950 522.044 177.830 344.214 

1960 889.539 343.569 545.970 

1970 1.597.090 684.189 912.901 

1980 1.138.691 654.952 483.739 

1991 2.027.231 1.485.110 542.121 

1996(1) 2.235.832 1.695.548 540.284 

2000 2.504.353 1.982.417 521.936 

2001(2) 2.560.537 2.032.554 527.983 

2002(2) 2.604.723 2.067.629 537.094 

2003(2) 2.651.313 2.104.613 546.700 

2004(2) 2.759.134 2.119.333 639.801 
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2005(2) 2.803.274 2.153.195 650.079 

2006(2)* 2.807.482 2.157.190 650.292 

2007(3) 

                       

2.920.360  2.216.699 

                                      

703.661  

2008(3) 3.009.571 2.403.646 605.925 

2009(3) 3.057,261 2.505,243 552,018 

2010 

                       

3.033.991  

                              

2.484.838  

                                       

549.153  

Fonte: IBGE, Censos Demográficos. 

Nota: (1) Contagem Populacional; (2) Estimativa Populacional; (3) PNAD. 

(*) Estimativa feita em 14/07/2006. 

 

Conforme se verifica, a partir de 1980 a população passa a se concentrar 

majoritariamente nas zonas urbanas dos municípios mato-grossenses; mas, ao contrário 

do que esses dados gerais, globais, parecem revelar, não se trata de um êxodo da 

população estadual do campo para a cidade. Não que não tenha havido “êxodo” de parte 

da população das regiões onde se desenvolveram projetos de colonização e eclodiram 

garimpos para os antigos centros urbanos mato-grossense, notadamente para Cuiabá e 

Várzea Grande. Mas, o fato é que a “urbanização” da população estadual deveu-se menos 

à sua migração do campo para a cidade, que à transformação dos campos em cidades. É 

o que podemos constatar na tabela abaixo: 

 

Evolução do número de Municípios de Mato Grosso  

Ano 1970 1980 1991 2000 2010 

Nº Municípios 34 55 95 126 141 

Nº Distritos  134 205 227 56* 

Nº Vilas -- 72 99 91 -- 

Fonte: Censos Demográficos do IBGE – *Segundo o presidente da AMAEA-

Associação Mato-Grossense das Áreas Emancipandas e Anexandas, havia 56 Distritos 

com processo de emancipação, dos quais 20 com população de no mínimo 5.000 

habitantes138.  

 

Toma-se aqui o ano de 1970 como referência inicial, tendo em vista que as 

políticas governamentais e as ações da iniciativa privada responsáveis pela intensa 

migração para Mato Grosso, foram implementadas mais fortemente desde a primeira 

metade dessa década. Assim, entre os anos de 1970 e 2010, a quantidade de municípios 

                                                 
138 Disponível em: http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=1&cid=161099. Acessado 

em: 28/04/2015. 

http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=1&cid=161099
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mais que quadruplicou; tratou-se, esse crescimento, da transformação de pequenas vilas 

rurais ou mesmo das sedes de assentamentos e garimpos, em novos Municípios. Não cabe 

aqui aprofundar sobre o significado econômico, social, cultural e político desse 

fenômeno, o que fica indicado para outros pesquisadores. No entanto, essa transformação 

do sertão em cidade, emergiu como elemento importante da realidade estadual, que se 

está a levantar e analisar. Mas é importante observar, que não se trata apenas da criação 

de novos núcleos urbanos ou cidades no interior do Estado, mas de um processo político-

administrativo que, per si, efetiva-se impactando, político-ideologicamente, as massas 

trabalhadoras no sentido da tentativa da sua conformação ao status quo. 

Pode-se afirmar que, em grande medida, a “urbanização” desses sertões teve 

como consequência imediata para a visão de mundo das massas, a confirmação da ideia 

de que o “progresso” e o “desenvolvimento para todos” estaria se efetivando, conforme 

prometia a propaganda da classe proprietária, já tratada anteriormente. Era comum se vê, 

na segunda metade da década de 1980 e na década de 1990, as populações de Distritos e 

Vilas mobilizadas e reivindicando a elevação desses aglomerados à condição de 

Município. Se nesses movimentos havia o interesse dos políticos profissionais, não se 

pode menosprezar a convicção da população em geral de que a “autonomia” político-

administrativa lhes significava a confirmação e o aceleramento do progresso ou 

desenvolvimento que estavam promovendo, etc.; além de indicar um novo patamar ou 

status social perante os demais Municípios e regiões do Estado.  

Se a migração forçada das massas para centros urbanos já desenvolvidos, pode 

impactar negativamente a sua visão sobre o desenvolvimento em que se veem envolvidas 

(por expulsá-las dos seus territórios ou obriga-las à migrar), a “urbanização” dos sertões 

tem efeito contrário, na medida em que o surgimento do núcleo urbano ou cidade 

(especialmente com a sua emancipação político-administrativa), faz afigurar que 

determinadas “propostas” ou previsões progressistas do discurso hegemônico estão se 

materializando ou confirmando. Para os trabalhadores e suas famílias que habitam esses 

sertões, a estrada, uma escola, um posto de saúde, o surgimento de casas comerciais, etc., 

afiguram-se como a elevação da condição econômico-social da comunidade em geral, 

graças a aquele desenvolvimento – o que não deixa de ser verdade, mas oculta-lhe o 

sentido concreto dessas melhorias, face aos interesses e necessidades do capital. Também 

para o trabalhador migrante – cuja presença funda essas cidades, conferindo-lhe o “status” 

de “pioneiro” (mas, não o de “fundador”, porque este título pertence ao empresário-

colonizador), a nova situação se configura como um estágio confirmador do progresso 
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prometido para si e a sua família, mesmo que a sua condição econômico-social “ainda” 

não seja o que sonhara139. 

Tem-se, então, uma profunda mudança na visão de mundo e no modo de ser dos 

trabalhadores daqueles sertões, imersos nesse processo; assimilando as novas relações 

sociais que caracterizam esse novo ambiente urbano, os laços sociais antigos são 

esgarçados e superados pela perspectiva individual de “progresso” ou ascensão 

econômica e social. Assim, a ideia hegemonista da meritocracia, já difundida na forma 

do senso comum, vai se confirmando como norma de vida, como se verifica na expressão 

do pequeno comerciante, segundo a qual, “a vida é dura, para quem é mole”; ou do 

professor da rede municipal, que diz: “hoje a vida está muito mais fácil, esses jovens de 

hoje tem muito mais oportunidade”, etc. Resulta assim, o esforçar-se descomunalmente 

no processo produtivo (como trabalhador assalariado, como biscateiro, empreiteiro140, 

pequeno comerciante, operador de máquinas agrícolas, segurança, encarregado, etc.), 

como o modo de ser, na tentativa de fazer parte ou ter a sua parte no “progresso” que se 

efetiva para “todos” – isto é, para os “determinados”, para os “trabalhadores”, para os 

“não acomodados” etc. Observe-se, ainda, que toda essa transformação no modo de ser 

trabalhador, desenvolve-se sem relação direta com a Escola ou com o processo 

educacional que esta realiza; do que se pode inferir o grau de “imprescindibilidade” da 

escola para o tipo de desenvolvimento que vai se materializando no Estado. 

O que se afigura concretamente, então, é o processo de urbanização dos sertões 

sendo desenvolvido como elemento do hegemonismo, na medida em que cria o 

“ambiente” propício para o desenvolvimento do modo de vida e da visão de mundo 

requeridos pelo processo do Agronegócio. É esse ambiente que conforma o tipo de 

trabalhador requerido ou necessário ao capitalismo dependente, isto é, desqualificado 

profissionalmente (não no sentido do que o discurso do hegemonismo indica, mas na 

perspectiva de um desenvolvimento em que a massa trabalhadora esteja esclarecida e, 

isto, como elemento fundante de um projeto de País autônomo, soberano, etc.), com pouca 

escolaridade, individualista, consumista e ávido por ascender socialmente. Com todas 

                                                 
139 É interessante se ouvir trabalhadores “pioneiros” falarem com orgulho do progresso que, por 

exemplo, Sinop teve, desde quando ali chegara com sua família, para “abrir” aqueles ermos para o 

progresso, etc. Entretanto, a condição econômico-social dessas famílias pouco se alterara; na realidade 

seguem como trabalhadores assalariados, vivendo as dificuldades de trabalhador aposentado ou que 

depende de trabalhos esporádicos ou “bicos”.  
140 As grandes empresas agropecuárias, geralmente empreitavam com indivíduos determinadas 

atividades específicas, como a derrubada de uma área, a fabricação de tijolos, o roçado do pasto, etc., os 

quais, por sua vez, contratavam dezenas de trabalhadores “braçais” para a execução do trabalho sem que 

estes tivessem qualquer ligação empregatícia com as fazendas – uma espécie de terceirização. 
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essas “desqualificações”, o discurso dominante faz esse trabalhador ver “oportunidades” 

de sucesso individual nesse ambiente, convencendo notadamente os mais jovens para 

desempenhar qualquer atividade ou enfrentar qualquer situação na perspectiva da 

ascensão socioeconômica. O curioso é que nesse contexto, se por um lado, a classe 

proprietária se vangloria do crescimento econômico e da modernização da economia 

estadual, por outro lado, prudentemente, nada ou muito pouco se refere a participação da 

massa dos trabalhadores mais simples no “usufruto” das riquezas produzidas, indicada 

pelos seus respectivos ganhos salariais; qual a razão desse comportamento? 

A partir do que indicam os dados estatísticos dos Censos Demográficos do 

IBGE, é possível perceber no período de 1980 a 2010, por um lado, o extraordinário 

crescimento da produção das riquezas estaduais, retratada pela variação positiva do PIB 

de Mato Grosso; e, por outro lado, é possível verificar o que coube dessa riqueza 

produzida aos trabalhadores, a partir da variação dos seus ganhos salariais – o que acaba 

por indicar também a natureza desse desenvolvimento estadual. Cabe ainda a observação 

de que o Agronegócio tem uma contribuição importante para a composição do PIB, mas 

não o determina integralmente; aliás, conforme o DEEPASK/IBGE141 essa composição 

em 2010 era a seguinte: Indústria: 15,53%; Impostos: 11,03%; Serviços: 37,11%; 

Agropecuária: 20,65%.  

Analisemos inicialmente, os dados que indicam a evolução da produção de 

riquezas, para depois tratarmos das condições econômico-sociais das massas 

trabalhadoras: 

 

Evolução do PIB de Mato Grosso (em milhões de R$) 

1980 1991 2000 2010 2011 

4.600.512 7.700.032 13.428.289 59.600.000 71.418.000 

Fontes: IBGE.  

 

Por esses números, entre 1980 e 2011, a produção de riquezas no Estado foi 

multiplicada mais de 15 vezes. Pelo que “propaga” o discurso dominante (dando conta de 

que o crescimento da economia gera melhores condições de vida para o conjunto da 

sociedade), o crescimento econômico indicado por esses dados deveria significar, 

consequentemente, um extraordinário progresso para as condições de vida e trabalho dos 

                                                 
141 Disponível em: http://www.deepask.com/goes?page=mato-grosso-Confira-a-participacao-

dos-setores-da-economia-no-PIB---Produto-Interno-Bruto---do-seu-estado. Aceso em: 05/06/2017. 

http://www.deepask.com/goes?page=mato-grosso-Confira-a-participacao-dos-setores-da-economia-no-PIB---Produto-Interno-Bruto---do-seu-estado
http://www.deepask.com/goes?page=mato-grosso-Confira-a-participacao-dos-setores-da-economia-no-PIB---Produto-Interno-Bruto---do-seu-estado
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que vivem de salário em Mato Grosso. Contudo, ao se analisar os dados referentes a essas 

condições de vida, indicadas pelos ganhos salariais dos trabalhadores tendo como base o 

Salário Mínimo, no período de 2001 a 2011 (quando o Agronegócio já estava consolidado 

no Estado), não vê confirmado aquele progresso para a massa dos trabalhadores; é o que 

se pode confirmar no quadro abaixo: 

Quadro 2 – População de 10 anos e mais de idade, ocupada, com rendimento no 

trabalho principal, por classes de rendimento mensal (em Salário Mínimo) 

PERÍODO RENDIMENTO NO TRABALHO PRINCIPAL EM SALÁRIO 

MÍNIMO 

 Até ½  +de1/2 a 1 +de1 a 2 +de2 a 3 +de3 a 5 

2001 4,17 17,77 34,86 17,54 12,03 

2002 6,5 20,4 30,54 16,66 12,97 

2003 5,44 20,97 32,3 17,81 12,99 

2004 3 20,71 37,21 13,33 14,22 

2005 5,81 22,24 35,96 13,64 12,98 

2006 6,33 23,86 36,68 14,24 9,3 

2007 5,65 20,6 40,25 14,03 10,34 

2008 7,74 21,17 36,43 13,57 10,91 

2009 7,32 20,9 39,07 13,08 11,21 

Fonte: Censo Demográfico IBGE 2010. 

 

Observado o conjunto dos dados desse quadro, constata-se que não há uma 

evolução ou variação positiva significativa da massa salarial dos trabalhadores em todo o 

período. Sabe-se, entretanto, que a partir de 2003, pela variação positiva do valor real ou 

do poder de compra do Salário Mínimo, houve ganhos para os trabalhadores; mas, esses 

ganhos se deram para todos os assalariados do País, por força de uma política do Governo 

Federal, e não como resultado específico do processo do Agronegócio ou determinado 

por alguma política adotada por seus proprietários. Vê-se materializar por esses números, 

a afirmação de Marx (2001, p. 66), segundo a qual, no processo capitalista de produção, 

quando a economia está crescendo ou num período de grande produção e ganhos para o 

capitalista, pode ocorrer que o trabalhador tenha algum ganho; mas, quando essa 

economia entra em crise ou declínio temporário, forçosamente o trabalhador perde. Em 

Mato Grosso, mesmo com esse longo período de crescimento da economia, muitas vezes 

com índices que superam o crescimento da economia nacional, os dados relativos aos 

ganhos salariais dos trabalhadores confirmam que, uma produção maior de riquezas ou o 

crescimento econômico em si, não significou uma correspondente melhoria nas condições 

de vida dos trabalhadores.  
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Os dados do Censo Demográfico de 2010, dão-nos mais esclarecimentos sobre 

a condição social dos trabalhadores mato-grossenses, considerada essa condição a partir 

do que esses trabalhadores recebiam de salários mensalmente: 

 

Rendimento Mensal da População Mato-Grossense em Salário Mínimo 

S/Rendimentos de ¼ a 01 +de 01 a 02 +de 02 a 03 +de 03 a 05 +de 05 a 30 

941.045 628.628 527.430 185.581 133.731 117.895 

Fonte: IBGE – Censo 2010 

 

Considerando-se que a população estadual de 10 anos e mais de idade era de 

2.537.660 pessoas, tem-se pelos dados acima, que 45,55% dessa população tinha 

rendimento equivalente a: no mínimo, ¼ do salário mínimo e, no máximo, 02 salários 

mínimo, por mês; sendo que 24,77% (ou quase ¼) da população de 10 anos e mais de 

idade recebia até ou no máximo ¼ de um salário mínimo, por mês. Por todos os lados que 

se tenta enxergar avanços econômicos para os trabalhadores promovidos pelo 

Agronegócio, só se consegue perceber os dados sobre rendimentos dos trabalhadores 

apontando o sentido oposto ao do crescimento da produção das riquezas demonstrada pela 

evolução positiva do PÌB – é insofismável o sentido do processo produtivo sob o domínio 

Agronegócio. 

 Conforme o sentido da presente análise, se está evidente o 

crescimento/expansão da economia mato-grossense, com certo incremento na oferta de 

postos de trabalho nas diversas atividades produtivas (o que é natural), o fundamental 

para a definição e desenvolvimento de um processo educacional-escolar autonomizador, 

na perspectiva dos trabalhadores, é entender a natureza desse crescimento econômico. E 

já foi dito que não é fácil, porque, diuturnamente o discurso hegemônico trata esse 

desenvolvimento a partir de dois dados que ocultam a sua natureza: numa ponta, propaga-

se o crescimento absoluto do PIB, isto é, o volume da produção de riquezas, como 

indicação de que a “sociedade” ou o “Estado de Mato Grosso” está progredindo 

generalizadamente; na outra ponta, como “prova” de que o desenvolvimento praticado é 

para todos, propaga-se o crescimento absoluto de postos de trabalho, sem confrontar ou 

comparar essa maior empregabilidade com crescimento/expansão do capital, o que 

determinaria o caráter relativo dessa ampliação.  

Daí que as massas trabalhadoras mato-grossenses em geral, tendem a tomar essa 

maior oferta de postos de trabalho como quer o hegemonismo; então, concebem um 

“progresso generalizado” da vida socioeconômica a partir do que lhes indica a conjuntura 
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de maior empregabilidade, quando, na realidade, conforme atestam os números citados 

ultimamente, têm sua condição econômica-social “inalterada”, porque permanecem no 

nível econômico-social de trabalhadores, recebendo o necessário para se manterem como 

trabalhadores. Todavia, tomando a realidade social pela condição ou presença do 

indivíduo em si, essas massas veem nos casos isolados de ascensão social, a confirmação 

da verdade de que, o crescimento/expansão do processo produtivo ou da economia 

estadual, é a forma para o sucesso ou ascensão social/econômica de todos. Por 

conseguinte, acreditam e propagam que o não sucesso ou a não ascensão socioeconômica 

da maioria, deve-se à falta da mesma disciplina e competência que “sobrou” nos poucos 

que ascenderam socioeconomicamente – assim, ilustram e afirmam a regra por essas 

ínfimas particularidades isoladas. 

Tais comportamentos revelam que essas massas ainda não conseguiram 

compreender concretamente a sua função, enquanto força de trabalho assalariada, no 

processo capitalista de produção, no sentido indicado por Marx (2013, p. 695), ou seja, 

que “A força de trabalho só é vendável na medida em que conserva os meios de produção 

como capital, reproduz seu próprio valor como capital e fornece uma fonte de capital 

adicional em trabalho não pago”. Ora, sendo essa, a razão de o capitalista adquirir a força 

de trabalho do trabalhador, temos que “[...] o volume crescente dos meios de produção [a 

parte constante do capital] em comparação com a força de trabalho neles incorporada 

expressa a produtividade crescente do trabalho”, afirma Marx (Idem, p. 699). Desse 

modo, “Cada acumulação se torna meio de uma nova acumulação” (Ibidem, p. 701), o 

que se dá “à custa” da força de trabalho, que é a parte variável do capital. Mas, adverte-

nos Marx (Idem, p. 705) “Ao aumentar o capital global, também aumenta, na verdade, 

seu componente variável, ou seja, a força de trabalho nele incorporada, porém em 

proporção cada vez menor”; o que, ao olhar superficial, face a expansão do processo 

produtivo, pode dar a impressão de que o progresso/expansão do capital corresponde, 

automaticamente, ao progresso dos trabalhadores.  

Por seu turno, a Escola Pública, tende a assimilar e a confirmar essa ideologia 

capitalista, de modo a tomar a crescente desnecessidade relativa de força de trabalho (pela 

indústria) não conforme o que indicou Marx (2013, p. 445-574 – Maquinaria e grande 

indústria) mas, como uma consequência natural do processo de modernização da 

produção pelo incremento de tecnologias. Com efeito, vê na qualificação técnica dos seus 

alunos-trabalhadores, isto é, na sua “preparação” para o mercado de trabalho, a forma de 

garantir a sua empregabilidade e, assim, resolver ou amenizar o problema do desemprego. 
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Na realidade, é a relação capitalista entre as massas trabalhadoras e a classe 

proprietária (que tem início com a aquisição da força de trabalho do trabalhador pelo 

empresário, para ser consumida no processo produtivo, pelo que o trabalhador receberá 

um salário), em seu sentido concreto, isto é, como elemento da totalidade do processo 

capitalista de produção, o que escapa da visão dos educadores; e, isto, especialmente no 

momento de estabelecer a finalidade da escola, e definir teórico-metodologicamente seu 

processo educacional, face às necessidades concretas do aluno-trabalhador. Não se 

percebe que, com a acumulação cada vez maior de riquezas, o processo produtivo 

dominado pelo capital exige cada vez mais maquinarias e equipamentos e, com estes, 

novos métodos para a organização e realização da produção, inclusive com o emprego 

menor de trabalho vivo. Não percebe também, que a finalidade do desenvolvimento da 

maquinaria, bem como a sua aplicação no processo produtivo direto, não é incrementar a 

produção no sentido de elevar as condições de vida e trabalho das massas trabalhadoras, 

mas, sobretudo, para incrementar a produção de mercadorias no sentido da valorização 

do capital.  

Daí Marx (1975, p. 664,665) afirmar que o processo capitalista de produção: 

 

De um lado [...] transforma continuamente a riqueza material em 

capital, em meio de expandir valor e em objetos de fruição do 

capitalista. Por outro lado, o trabalhador sai sempre do processo como 

nele entrou, fonte pessoal da riqueza, mas desprovido de todos os meios 

para realiza-la em seu proveito. Uma vez que, antes de entrar no 

processo, aliena seu próprio trabalho, que se torna propriedade do 

capitalista e se incorpora ao capital, seu trabalho durante o processo se 

materializa sempre em produtos alheios. [...] 

 

Como expressão ou realização do processo capitalista de produção, o 

Agronegócio está revestido de uma característica que o torna mais perverso aos 

trabalhadores mato-grossenses, na medida em que a relação de dependência consentida e 

combinada, na qual o empresariado brasileiro se conforma como sócios-menores, 

subalternizados, aos interesses e à lógica monopolista das matrizes do capitalismo 

mundial, exige dos proprietários do Agronegócio repartir com aquelas matrizes a mais-

valia arrancada dos trabalhadores locais. Mais valia que as matrizes conseguem arrecadar 

mediante o “fornecimento” da maquinaria, equipamentos, sementes, fertilizantes, 

agrotóxicos, etc., que são imprescindíveis para a realização da produção, segundo o 

modelo do Agronegócio, impactando sobremaneira o seu custo final. Dessa forma, o 

crescimento constante da economia estadual nas últimas três décadas, realizou-se 
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conforme o interesse e necessidades do capital (local e de além-fronteiras nacionais) sem, 

entretanto, produzir a elevação generalizada das condições de vida e trabalho das massas 

trabalhadoras; ao contrário, o que se materializa é um relativo e constante 

empobrecimento dos trabalhadores perante as riquezas produzidas. 

O Município de Campo Verde, distante pouco mais de 100 km de Cuiabá, é um 

típico município do Agronegócio, notadamente pela produção de grãos, pluma, carnes 

(inclusive de peixe, de piscicultura), etc. Nesse Município foi entrevistado um 

empresário, na tentativa de se colher informações sobre o funcionamento das propriedade 

rurais e, nestas, a condição dos trabalhadores empregado. Na entrevista, o Empresário “J” 

caracterizou a estrutura produtiva agropecuária em três grupos de propriedades: o grupo 

dos grandes empreendimentos, que estaria constituído por 3 (três) grandes empresas; um 

segundo grupo, segundo ele “um nicho” constituído por empresas com entre 3.000ha e 

7.000ha de extensão; e, um terceiro grupo, que ele diz representar entre 50% e 60% do 

total de proprietários do Agronegócio no município, constituído por empresas com entre 

1.000ha a 1.200h de extensão. Segundo suas informações, as fazendas de tipo médio, isto 

é, as do terceiro grupo, funcionam, basicamente, com a seguinte estrutura: 

 

Vamos considerar uma área média [...] em torno de 1.000, 1.200ha: vai 

ter esses operadores [de máquinas, num total de] 6, 7 no máximo, quase 

tudo é tecnificado; e vai ter um gerente, que eu titularia de Gerente de 

Campo – esse é o gerente, o cara que está ali entre o proprietário e todos 

esses operadores [...] cuidando da fazenda. Do Gerente de Campo até o 

proprietário [...] alguns, entre o Gerente de Campo e o proprietário, 

existe o escritório que vai cuidar da parte burocrática (contabilidade, 

departamento de pessoal, financeiro, etc.). e áte vejo como uma lacuna 

situação, tinha que ter mais 

 

Em termos de máquinas e equipamentos principais, para uma propriedade desse 

porte desenvolver o processo produtivo, “J” informa que o proprietário carecerá de: 

 

Um trator de porte pequeno, dois [tratores] grandes, uma colheitadeira, 

um pulverizador, aí uma carreta, um negócio ou outro, tal; uma cantina, 

às vezes não – estão partindo muito para a terceirização, até o serviço 

de alimentação. Se você for nas fazendas de Campos de Júlio hoje, 

ninguém tem mais nenhuma cozinheira, eles terceirizaram tudo. 

Fizeram meio que um acordo, porque um segue o outro, então, lá na 

cidade tem as empresas de prestadoras de serviço de alimentação: vai 

com um caminhão com um contêiner de alimentação, entrega uma 

marmita para cada um [peão na fazenda], vai para outra fazenda, vem 

outro [caminhão] recolhendo, praticamente tudo terceirizado para evitar 

dor de cabeça dentro da fazenda.   
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Conforme o relato do empresário “J”, as propriedades rurais, as fazendas do 

Agronegócio, funcionam como uma empresa capitalista da zona urbana, em que a terra 

não é mais que um meio de produção, assim como os equipamentos ou maquinaria 

necessários ao o processo produtivo, inclusive o pessoal necessário, em número cada vez 

mais reduzido. A figura do operador de máquinas é emblemática para a ideologia do 

Agronegócio em relação à empregabilidade e remuneração do trabalho vivo; porque, 

como esses operadores tem um salário maior (variando entre $3.000,00 – três mil reais – 

e 5.000,00 – cinco mil reais) que os trabalhadores mais simples, que vivem no município, 

divulga-se esse salário como se esta fosse a remuneração generalizada dos trabalhadores 

das fazendas. Tenta-se ocultar, assim, que a “tecnificação” das fazendas, conforme indica 

“J”, ao reduzir a quantidade de trabalhadores necessário à produção, consegue pagar 

melhor aos poucos que restam imprescindíveis, um salário cujo valor global é menor que 

na situação anterior. 

Daí que, indagado sobre onde estariam os trabalhadores que vão sendo 

descartados do processo produtivo pelo emprego de máquinas e tecnologias novas e mais 

produtivas nas diversas atividades agropecuárias, “J” responde entre enigmático e 

sensibilizado com a sorte desses: “Vá na periferia de Campo Verde para ver! Eu não sei 

onde vai parar esses problemas sociais”. Não fui à periferia de Campo Verde, nem de 

outro município do Agronegócio para ver esse outro “produto social” do seu 

desenvolvimento; que permanece “oculto” dos comentários da grande mídia, porque 

quando eclode em sua crueza nas páginas dos jornais, nunca é referido ao processo 

produtivo dominante. 

É importante observar ainda, que também a terceirização é afigurada como 

incremento positivo do processo produtivo do Agronegócio, por criar empregos e assim 

impactar socialmente a vida da cidade. Mas, a visão que “J” expressa revela o seu caráter 

negocial, desprovido de qualquer sentimento de solidariedade em relação aos “peões”, 

diz ele: “[...] montaram tudo dentro da cidade: compraram hotel, compraram terreno, 

construíram do lado da Zona [bares, botecos, prostíbulos, etc.], que o peão recebe dinheiro 

já gasta tudo lá mesmo, se não quiser vir trabalhar já fica lá mesmo, não tem 

“incomodação” dentro da fazenda [...] aqui ainda, não [não teria essa situação]. 

É nesse contexto de confirmação da contradição estrutural do capitalismo 

(produção de riquezas X produção de pobreza/miséria absoluta e relativa), que o discurso 

empresarial sobre o do Agronegócio segue sendo feito e divulgado para as massas 
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trabalhadoras como indicação de “progresso” e “desenvolvimento” da sociedade em 

geral. Vê-se, assim, o nível de “segurança” ou confiança da classe proprietária sobre a 

ignorância das massas trabalhadoras, inclusive dos educadores, sobre a própria realidade 

econômico-social. Desconhecimento que faz a Escola Pública se desenvolver, pela ação 

político-pedagógica majoritária dos seus educadores, no sentido do que indicam as 

concepções teórico-metodológicas “oferecidas” pelo mercado, e não pela filosofia 

política das massas trabalhadoras. 

Veja-se que essa tendência do processo capitalista de produção, de reduzir cada 

vez mais a necessidade do trabalho vivo como forma de potencializar a produtividade e, 

assim, a taxa de Mais Valia, é descaracterizada pela classe proprietária e seus prepostos 

conforme se pode verificar tanto no que afirmou o Técnico “A”, quanto nas campanhas 

publicitárias dos meios de comunicação, informando/formando a sociedade para a 

concepção de que o “Agro é Tudo!”. Ou seja, de que, o que se desemprega aqui, contrata 

além. Em termos educacionais, essa massa “desnecessária” ao processo produtivo do 

Agronegócio, torna-se alvo das campanhas publicitária da FAMATO e APROSOJA, etc., 

orientando-os para os cursos que oferecem para que se “qualifiquem” e, assim, estejam 

em condições de competir por uma vaga de trabalho quando esta for oferecida pelo 

mercado. Enquanto isto não ocorre (e pode nunca ocorrer), ele vive de biscate, atendido 

por programas do governo federal, etc., de forma que o Agronegócio segue afigurado 

socialmente como afastado das razões dessa situação, como não produtor dessa realidade 

econômico-social desses trabalhadores.     

 

3.4 Concepções e políticas do Agronegócio para a formação dos trabalhadores 

Trata-se aqui da análise das concepções e políticas da classe proprietária sobre a 

educação e as necessidades educacionais das massas trabalhadoras, mais especificamente, 

sobre a natureza da formação da força de trabalho requerida pelo processo produtivo, 

segundo as concepções e os interesses dos empresários do Agronegócio. De início, é 

importante destacar que passa despercebido, inclusive para grande parte dos nossos 

educadores, o fato de que o empresário, por conseguinte o “mercado de trabalho”, não 

concebe outra educação, para as massas dos trabalhadores mais simples, senão a sua 

“preparação técnica”; mais correto seria dizer: a sua adaptação mecânica para a execução 

das atividades manuais simples, requeridas pelo processo produtivo direto. Desse modo, 

reduz-se o trabalhador “à categoria de peça de máquina” (Marx, 1975, 748). Daí, trata-lo 
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por “mão-de-obra”, isto é, pelo seu aspecto instrumental em função do capital, ou como 

um elemento “técnico”, instrumental, do processo produtivo. 

Necessário, portanto, esclarecer o entendimento correto sobre esse esforço 

intelectual e manual do trabalhador no processo produtivo, em confronto e superação ao 

reducionismo pretendido pela classe proprietária. Ensina Marx (2013, p. 242): 

 

Por força de trabalho ou capacidade de trabalho entendemos o 

complexo [Inbegriff] das capacidades físicas e mentais que existem na 

corporeidade [Leiblichkeit], na personalidade viva de um homem e que 

ele põe em movimento sempre que produz valores de uso de qualquer 

tipo. 

 

Na realidade estadual, a ideia dominante trata a educação das massas 

trabalhadoras de forma negativa, como inexistente, ou existente precariamente, face a 

“positividade” superior do Agronegócio. Faz esta interpretação negligenciando toda a 

educação difundida socialmente, de modo a deixar subentender que o ser social das 

massas se desenvolveria naturalmente, descolado de determinada materialidade, de 

determinada economia, de determinada cultura e história. Com efeito, o modo de ser das 

massas não guardaria relação com o processo econômico que se desenvolve sob a 

supremacia do Agronegócio. Dessa forma, tenta-se reduzir a educação das massas ao 

desenvolvimento de capacidades para atender ao que requerem as diversas atividades 

econômicas que constituem o Agronegócio, notadamente as atividades manuais, mais 

simples; portanto, a educação das massas trabalhadoras fica reduzida à “formação”, 

“qualificação”, “preparação”, etc., da mão-de-obra”.  

Por esse reducionismo, as massas trabalhadoras não seriam mais que mão-de-

obra, cuja educação não extrapolaria a moldagem dessa mão-de-obra ao ponto requerido 

pelo processo produtivo para, assim, ser consumida, produtivamente. Segue-se que tal 

moldagem dever-se-ia desenvolver normalmente na escola, estabelecendo-se, dessa 

forma, a sua realização como a finalidade do processo educacional-escolar.  

É assim que se formou um certo consenso na sociedade, o qual se desenvolve 

afirmando que o processo produtivo mato-grossense se materializa marcado por uma 

crônica carência de “mão-de-obra qualificada”; que tal carência impactaria 

negativamente na produção e na produtividade do Agronegócio, fragilizando-o em sua 

capacidade competitiva frente a outras praças produtoras no mercado internacional. Esse 

consenso faz localizar, imediatamente, a causa do problema na “escola”, a qual estaria 

sendo incapaz de organizar uma “educação” adequada ao desenvolvimento econômico 
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estadual, privando a juventude da qualificação que incrementaria extraordinariamente o 

processo produtivo. Por conseguinte, tem-se que, face a “entraves” como o representado 

pela falta de mão-de-obra qualificada, notadamente este, o Agronegócio existiria e estaria 

se desenvolvendo quase que por um milagre, cujo protagonismo supra-humano dever-se-

ia à intrepidez e dedicação desinteressadas da classe proprietária. 

Como, por essa visão, não se enxerga a escola básica dos filhos da classe 

proprietária, a sofisticada escola básica privada (sobre a qual os meios de comunicação 

não comentam, nem fazem críticas e, assim, é desenvolvida de forma quase que “oculta”), 

universaliza-se a concepção de que a educação nacional, com todos os seus problemas e 

inconsistências, é o que se desenvolve no âmbito do sistema público de ensino; o qual 

afigura-se socialmente como o que se desenvolve na Escola Pública - lócus da educação-

escolar das massas trabalhadoras. Consequentemente, trata-se a Escola Pública por todas 

as negatividades atribuídas ao que é próprio do “governo”, ao que é “público”, portanto, 

como empecilho governamental, “estatal”, ao desenvolvimento pleno e intrépido da 

“iniciativa privada”. Daí que, ao tempo em que se demoniza o que é “público”, tratando-

o por uma suposta lerdeza natural e inexorável incompetência, as quais explicariam 

inclusive a condição social das massas trabalhadoras (a baixa escolaridade, o desemprego, 

os baixos salários, etc.), eleva-se e se divulga o caráter realizador e competente da 

empresa privada e de seus empresários.  

Educam-se e se convencem, dessa forma, as massas trabalhadoras para a 

assimilação das concepções e projetos da classe proprietária, dentre os quais se pode 

destacar, por exemplo, a necessidade da privatização do que é “público”, como condição 

para que seja revestido de qualidade, ou seja, a qualidade estaria no que é privado, na 

empresa privada. É assim que se vê aquele consenso ser expresso fortemente pela voz das 

massas trabalhadoras, notadamente na forma de duras críticas à Escola Pública e ao 

“governo”, responsabilizando-os por suas condições econômico-sociais – no que não 

estão de todo equivocadas. Esse discurso “crítico”, repercutido fartamente nos meios de 

comunicação, especialmente no início dos anos letivos e, ainda mais, nos momentos de 

lutas e confrontos entre os trabalhadores da educação e os governos, universaliza-se como 

se tivesse sido desenvolvido pelas próprias massas no afã da sua qualificação técnico-

educacional; universaliza-se, assim, como se fosse ideia própria, autônoma, das massas. 

Mas, se não há dúvida de que tal crítica nasce da realidade de necessidades 

educacional-escolares das massas, é preciso ter presente que ela não atinge o problema 

em sua raiz. Ao contrário. Essa crítica nasce daquele reducionismo e se desenvolve 
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superficialmente, precisamente porque decorre de uma interpretação do problema 

educacional-escolar das massas trabalhadoras vinculada às necessidades do Agronegócio, 

portanto, do capital; este que toma a realidade econômico-social dos trabalhadores, 

interpreta-a e divulga essa interpretação conforme seus interesses. Com efeito, o discurso 

reivindicatório das massas, que é divulgado como sendo a expressão da sua vontade e 

interesse em termos educacionais, é o discurso que convém à classe proprietária, pois 

expressa a concepção da classe proprietária sobre o que convém a essas massas, em 

termos educacional-escolares, em função do capital. Por sua vez, as massas, 

majoritariamente, assimilam-no como seu e, assim, corroboram aquele discurso. 

Emerge vivo e atual na realidade mato-grossense, o ensinamento de Marx (1984, 

p. 56), que diz: “[...] a classe que é poder material dominante da sociedade é, ao mesmo 

tempo, o seu poder espiritual dominante”. Mas, evidentemente, não se trata de uma 

determinação absoluta, porque a dominação, mesmo pelo consenso, pressupõe a parte 

dominada, portanto, a sua negação. Negação que, nesta realidade, é efetivada fortemente 

pelas lutas e organizações de parte significativa dessas massas, inclusive na forma dos 

movimentos e das lutas dos educadores; o que inclui as inúmeras tentativas de 

“ressignificar” o trabalho docente em sala de aula (individual e coletivamente) na 

perspectiva dos trabalhadores, em negação às ordens da oficialidade. Evidencia-se, assim, 

que consenso não significa unanimidade, embora seja a expressão da maioria convencida 

sobre determinada verdade, a qual, não sendo definitiva, desenvolve-se contestada pela 

parte não convencida. 

Daí se verificar o conteúdo desse consenso, o qual, por um lado, é tão 

zelosamente defendido e apoiado pela classe proprietária, notadamente por seus meios de 

comunicação. Esse conteúdo será tratado, a seguir, pela voz ou pela manifestação direta 

da classe proprietária, de forma a explicitar: a) a análise e interpretação que esta faz sobre 

a realidade educacional dos trabalhadores; b) a sua concepção, concepções sobre a 

educação que se lhes afigura como necessária às massas; c) as suas propostas ou 

indicações, bem como iniciativas políticas ou procedimentos, efetivados no sentido da 

solução que julga adequada para o problema. 

  

3.4.1 A visão dos empresários sobre a educação escolar das massas 

Há antagonismo entre o que expressa a classe proprietária sobre a realidade 

educacional que se desenvolve na Escola Pública e o pensar/agir da maioria dos 

educadores? Conforme o desenvolvido até aqui, espera-se que esteja evidenciado o 
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entendimento de que, houvesse esse antagonismo, teríamos nele o indicativo de uma 

grave crise de direção na sociedade. Conforme tratado, o consenso político-pedagógico 

que se desenvolve hegemonizante na escola é o da classe proprietária, como não é 

unanimidade, a sua negação também se desenvolve, desde o interior da escola, viva e 

vigorosa nas tentativas de sua ressignificação pelos educadores. 

Mas, se há consenso entre a concepção do empresariado e parte significativa dos 

educadores sobre a Escola Pública, isto é, sobre a sua “crise” e a sua finalidade, é 

imperioso destacar que tal consenso deve-se mais à ignorância ou limitada compreensão 

dos educadores sobre a natureza do processo educacional-escolar que estão 

desenvolvendo e, assim, sobre a filosofia política que os orienta teórico-praticamente, do 

que a um deliberado apoio aos interesses e às ideias do empresariado. Na realidade, nos 

discursos e nas iniciativas político-pedagógicas da massa dos educadores está sempre 

presente a convicção de que estão promovendo a emancipação dos seus alunos-

trabalhadores; contudo, à falta de outro referencial teórico-metodológico e as exigências 

do mercado e da sociedade não lhes permitem perceber a perspectiva de classe que esse 

seu pensar/agir indica de fato. Observemos, então, as concepções dos empresários e seus 

prepostos sobre a educação das massas trabalhadoras e sua escola.  

O Senhor Rui Prado, presidente da FAMATO – Federação da Agricultura e 

Pecuária do Estado de Mato Grosso, em recente artigo publicado no site dessa entidade142, 

ao examinar a realidade da educação das massas trabalhadoras rurais apresentada em 

determinado estudo a que tivera acesso, mostra-se espantado com o que vira, afirmando 

o seguinte: 

 

A escolarização rural no Brasil vai muito mal, para não dizer desastrosa. 

Tomei conhecimento de um estudo intitulado "Escolas Esquecidas", 

responsável por traçar um raio-X das unidades rurais do país a partir do 

Censo Escolar de 2012, do Ministério da Educação, e fiquei 

impressionado com alguns números desvendados no material. 

[...] 

O setor produtivo de Mato Grosso, responsável por 50% do Produto 

Interno Bruto do Estado, está preocupado com a formação educacional 

de sua população sim! Uma região que produz tantas riquezas não pode 

alijar seu povo do acesso ao bem imaterial mais importante de 

transformação. A garantia constitucional da educação gratuita e de 

qualidade precisa de fato acontecer e os meios para se chegar a ela 

                                                 
142 Fonte:  

http://www.sistemafamato.org.br/portal/senar/noticia_completa.php?codNoticia=235857 Acessado em 

07/07/2015, às 10:45. 

http://www.sistemafamato.org.br/portal/senar/noticia_completa.php?codNoticia=235857
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devem ser exaustivamente debatidos, bem como uma constante 

preocupação de todos, entes públicos ou privados. 
   

De início, é importante destacar a afirmação não muito esclarecedora do 

empresário, dando conta de que “o setor produtivo de Mato Grosso” seria responsável 

pela produção de 50% de todas as riquezas mato-grossenses: não fica claro o que o 

empresário entende por “setor produtivo”, sabe-se, entretanto, que ele não está se 

referindo aos trabalhadores, mas, à classe proprietária. Vê-se, por sua expressão, o esforço 

militante de fazer a sociedade crer que quem produz as riquezas são os empresários e não 

os que, efetivamente, trabalham; ora, a função que a classe proprietária ocupa no processo 

produtivo direto é a de administrar, controlar, gerenciar, diretamente ou por prepostos, a 

produção, mas não realiza, por seu próprio esforço, a produção. É interessante observar 

também que, face à realidade educacional-escolar das massas, o empresário se põe fora 

de qualquer responsabilidade, de forma que a sua crítica a toma como um elemento que 

teria de ser desenvolvido apartado do processo produtivo. Além disto, busca mostrar-se 

como quem quer e envidará todos os esforços para solucionar o problema, daí se referir a 

“uma região” como se esta fosse o sujeito que estaria produzindo tantas riquezas e, que, 

por ser capaz de tal proeza, não poderia “alijar seu povo” da educação.  

A intenção do empresário parece ser a de buscar convencer a sociedade de que 

ele e sua classe estão desvinculados, apartados, de todos os responsáveis pela existência 

dessa realidade educacional-escolar; especialmente, de que a sociedade não deve 

confundi-los com os sujeitos públicos (a escola e os governos) e privados (os educadores 

e demais trabalhadores da educação) que produzem essa realidade. Dessa forma, busca 

demonstrar tal situação como a negação, como o entrave, ao protagonismo econômico-

social do empresariado, efetivado por meio da empresa privada e dos seus negócios. 

Busca caracterizar a realidade social como se marcada por dois mundos distintos, que não 

se comunicariam, senão, pelos problemas (os entraves ao processo produtivo liderado 

pela empresa privada) que o mundo estatal-governamental estaria lhe impondo, etc. Com 

efeito, busca indicar a sua inserção em tal realidade como a do portador da solução que a 

parte boa da sociedade tem e oferece para o bem de toda a sociedade; isto é, busca 

afigurar-se como o arauto das ideias inéditas, que a sua classe pensou e preparou para 

incidir sobre os problemas e necessidades reais, econômicos, da sociedade em geral, no 

sentido da solução responsável – sem povo. 
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Em entrevista ao JMT – Jornal de Mato Grosso Segunda Edição143, da repetidora 

regional da Rede Bandeirantes, cuja matéria tratava de Audiências Públicas sobre o 

“ensino ciclado” em Mato Grosso, o discurso de um Deputado Estadual ilustra como a 

concepção empresarial, neste caso, pela voz de um preposto, concebe e trata a educação 

das massas trabalhadoras. Vejamos: 

 

A qualidade da educação no Ensino Fundamental e, principalmente no 

Ensino Médio mato-grossense, é trágica. Nós estamos jogando moços 

e moças, meninos e meninas, na lata do lixo. Não aprendem 

absolutamente nada, coisa nenhuma, no ensino público desse estado. É 

um crime de lesa pátria o que se realiza na educação pública de Mato 

Grosso.  

 

Quem são os que estão jogando “moços e moças, meninos e meninas na lata do 

lixo”, e o que seria, mesmo, essa “lata do lixo”? Não aprendem nada, o quê, para quê e 

quem? Crime de lesa-pátria, qual Pátria? Para além do cinismo demagógico, trata-se de 

um discurso que expressa a perversidade político-pedagógica com que se desenvolve o 

hegemonismo, de modo que, muitos pais, mães e mesmo estudantes, possivelmente, 

tenham considerado esse parlamentar “correto”, “corajoso”, “realista”. Educados por essa 

visão, desconhecendo, concretamente, a própria condição social, por sua gênese (ainda 

que a sintam como ninguém mais), grande parte das massas atribui o seu desemprego, o 

salário baixo, insuficiente, a sua condição social, enfim, à sua ignorância ou insucesso 

educacional-escolar e, este, à incompetência da “educação pública” ou “ensino público”. 

Por interpretações abstratas como esta, próprias da demagogia, universalizadas 

diuturnamente por todos os meios, a sociedade depreende que, na “educação pública” 

(onde “não se aprende absolutamente nada, coisa nenhuma”) estaria a causa de todos os 

fracassos e insucessos econômico-sociais das crianças, adolescentes e jovens mato-

grossenses; a causa da pobreza dos trabalhadores estaria na incompetência da Escola 

Pública. Que outro objetivo tem essa interpretação da realidade, senão preservar tudo o 

que faz tal realidade ser o que está sendo?  

Vê-se que, por esse discurso, faz-se uma tosca conexão entre educação e 

economia e, assim, para desqualificar a educação-escolar pública e enaltecer a economia 

e, esta, como realização exclusiva dos proprietários. Em tal conexão, os trabalhadores 

aparecem como vítimas de um Estado/governo abstrato, afigurado como algo “público”, 

                                                 
143 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=whhP-11Lkug. Acesso em: 05/06/2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=whhP-11Lkug
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que não lhes garante o ensino de qualidade. Tal “perversidade” governamental 

reverberaria em toda a sociedade, na medida em que a não qualificação dos trabalhadores 

repercutiria negativamente na economia e, assim, na qualidade do “progresso” que a 

iniciativa privada está a realizar.    

Já o Empresário “B”, entrevistado para substanciar com as suas informações o 

presente estudo, trata a realidade educacional das massas trabalhadoras de forma 

imediatamente interessada, em função das suas necessidades empresariais imediatas, isto 

é, a educação em função do que necessitam as diversas atividades do Agronegócio: 

 

Nós temos uma carência enorme de mão-de-obra qualificada. Existe 

uma demanda muito grande por parte dos agricultores por mais gente 

melhor preparada. 

É um dos grandes gargalos hoje, no aumento do nosso resultado, da 

nossa produtividade, a questão de pessoal preparado. É um dos grandes 

gargalos. 

Não é só o Agronegócio, todos os setores da economia necessitam de 

pessoas melhor preparadas. O Brasil tem um apagão claro na 

capacitação de pessoas voltadas ao mercado de trabalho dos mais 

diferentes setores, isso é uma reclamação que se ouve em qualquer 

entidade de classe. 
 

Esse é um discurso que tem sido amiudado nos meios de comunicação pelos 

empresários e seus prepostos. Tem-se a impressão de que, realmente, a qualquer 

momento, as atividades produtivas que constituem o Agronegócio entrarão em colapso 

por conta da falta de mão-de-obra ou de “pessoal preparado”, como diz o empresário. 

Entretanto, apesar desse alarma, não há nenhum registro de crise de funcionamento de 

alguma dessas atividades por falta de mão-de-obra “preparada”, de modo que essa crítica 

parece direcionada mais para justificar as contradições insanáveis do processo capitalista 

de produção, que para evidenciar as incapacidades ou insuficiências do sistema 

educacional brasileiro (concebido pelo empresário, reduzidamente, ao que se refere à 

Escola Pública) no sentido de as superar. 

Na continuidade da entrevista, as considerações que o Empresário “B” faz sobre 

a educação das massas que está sendo desenvolvida em nível nacional, evidenciam-se 

mais aspectos ideológicos, generalistas, sobre uma “qualidade” abstrata (que não é 

especificada concretamente), do que político-educacionais: 

  

Eu tenho uma visão que nós temos uma qualidade, desde o ensino 

fundamental até o ensino superior, um déficit de qualidade. Nós temos, 

talvez, alguma inclusão: não é uma coisa hoje tão difícil conseguir se 
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formar, ter um curso superior, mas, infelizmente, é sofrível o nível das 

pessoas que saem na formação final de um curso superior, por exemplo, 

assim como é o trâmite todo desde o ensino médio. Primeira coisa é 

pensar em qualidade, não vejo como conseguirmos ter a mão-de-obra 

realmente qualificada com a qualidade do ensino disponível. E, 

também, a questão do acesso: tem melhorado; acho que a questão do 

acesso é o que tem melhorado mais, mas a qualidade é o que deixa 

muito a desejar. 

 

 No mesmo sentido segue a visão do empresário “A”, o primeiro a ser 

entrevistado: 

 

O ensino em geral é muito ruim, deixa muito a desejar, porque não 

prepara em praticamente nada, o trabalhador. Eu acho que não é só na 

Escola Pública, não; na [escola] particular, também, não se prepara 

adequadamente o jovem para desenvolver as atividades que a empresa 

tem necessidade no dia-a-dia. 

 

Observe-se que essa caracterização generalista e abstrata é muito parecida com 

a proferida pelo parlamentar; embora critiquem a qualidade que está sendo realizada, não 

apresentam elementos concretos que caracterizem a “nova” qualidade ou a qualidade que 

“tem necessidade no dia-a-dia”. Infere-se o seguinte: deve-se, isto, ao receio de que 

repercuta mal admitir que a “qualidade” educacional necessária ao trabalhador, a 

“formação” que a empresa necessita para o seu “dia-a-dia”, deveria ser realizada com um 

simples e reduzido treinamento? Infere-se mais: a crítica à “escola privada” (esta 

entendida como a escola que atende a classe média baixa, não a alta escola privada) não 

revelaria (na visão pragmática do empresário), precisamente, a desnecessidade (para as 

massas) da educação escolar para além do domínio elementar da leitura e da escrita, 

imprescindível para o seu treinamento rápido e específico? 

Outro aspecto interessante nas concepções empresariais é o fato de que, para 

afirmar a supremacia do Agronegócio na realidade estadual, para confirmar a sua 

presença positiva em todos os aspectos da vida mato-grossense, face ao problema 

educacional-escolar das massas, procuram demonstrar que o que coube ao Agronegócio 

fazer, este teria impactado positivamente a realidade educacional estadual. Assim, seus 

discursos se fixam na grandeza absoluta dos números que indicam a ampliação do 

atendimento educacional às massas, ao mesmo tempo em que se evadem de qualquer 

responsabilidade sobre a qualidade do que se expandiu; esta, vincular-se-ia ao Estado e 

os governos, ao “poder público”, à “política”. Ou seja: o desenvolvimento do 

Agronegócio possibilita o atendimento, a estrutura do atendimento educacional, mas, a 
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qualidade do que é realizado como educação ou a educação que é desenvolvida, esta não 

estaria vinculada ou não teria qualquer relação orgânica com Agronegócio. Economia e 

educação seriam esferas que se desenvolveriam apartadas na vida social mato-grossense. 

É o que se pode depreender do artigo144 publicado pelo Sr. Blairo Maggi, que afirma o 

seguinte: 

 

No que diz respeito à Educação os indicadores também estão melhores. 

Em 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola foi de 86,8%, 

bem superior à porcentagem apresentada em 1990 que era de 25,77% e 

de 63% no ano de 2000.  

A proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do 

ensino fundamental no ano de 1990 era de 33,96% e chegamos em 2010 

com 85,82%.  

Já os jovens, entre 18 e 20 anos, com ensino médio completo cresceu 

507% entre 1990 e 2010.  

 

Observado no corpo do artigo, em que as grandes realizações do Agronegócio 

são exaltadas, infere-se que esses números devam ser creditados à capacidade realizadora 

e progressista do Agronegócio. Não há que se negar que tais conquistas se efetivaram no 

contexto do desenvolvimento do Agronegócio; o que não significa afirmar ou defender 

que os avanços observados nos indicadores educacionais mato-grossenses foram dados 

ou possibilitados às massas pelo Agronegócio – não foram. Na realidade, essas conquistas 

expressam as muitas lutas e movimentos das massas trabalhadoras em Mato Grosso, 

notadamente da organização, dos enfrentamentos, na forma das inúmeras greves, dos 

educadores. Enfrentamentos que, embora parecessem limitados aos governos e 

respectivos mandatários em suas individualidades, transbordavam esses adversários 

imediatos, essa aparência imediata do problema, para confrontar suas políticas 

econômicas (orientadas no sentido de aplicar o máximo de recursos públicos em ações 

que favorecessem as atividades do Agronegócio: infraestruturas, incentivos fiscais, etc.) 

e, assim, os interesses do Agronegócio.  

De fato, nem sempre o confronto entre as reivindicações dos trabalhadores da 

educação e os interesses do Agronegócio esteve evidenciado, porque se efetivou menos 

(aliás, raramente) com figuras que personificavam o Agronegócio e, mais, com as 

políticas que os favoreciam. Mas, além de resultado da luta direta dos trabalhadores, tais 

conquistas expressam, também, certa sensibilidade e algum compromisso de 

                                                 
144 Fonte Mídia News: http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=262&cid=232341. 

Acessado em 05/06/2015. 

http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=262&cid=232341
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determinados governantes (do Executivo e do Parlamento) com as lutas e reivindicações 

das massas trabalhadoras por mais e melhores escolas. Esse fato é importante ser 

ressaltado, na medida em que demonstra esses governos sendo disputados 

constantemente, isto é, não só no momento da sua constituição (nos processos eleitorais), 

mas, também, depois: quando a destinação e a aplicação dos recursos do fundo público 

são disputados pelas classes sociais fundamentais e, nestas, por suas frações ou grupos 

que entre si digladiam por tais recursos. 

 

3.4.2 A educação necessária aos trabalhadores na visão dos empresários 

O empresário “A” expressa mais objetivamente sua concepção sobre que tipo de 

educação é necessária para os trabalhadores. Conforme se constata em sua indicação, a 

educação dos trabalhadores, reduzida à formação de mão-de-obra, desenvolver-se-ia em 

função do que necessita imediatamente os seus negócios. Por essa concepção, a escola 

deveria estar conectada à empresa para atender em tempo real suas necessidades com 

mão-de-obra. Desse modo, ele avalia e defende que: 

  

[...] a qualidade ruim da escola impacta negativamente no 

desenvolvimento da economia, porque o que se ensina lá é muito 

teórico, não tem aplicação prática aqui. Na realidade a escola não 

consegue acompanhar o desenvolvimento da produção, o que se ensina 

lá está muito atrasado em relação ao que se exige na empresa. Então, é 

necessário fazer com que, o que se ensina lá, tenha relação com as 

necessidades aqui da empresa em termos de mão-de-obra. 

 

Observe-se como emerge claramente a concepção de educação para as massas 

trabalhadoras reduzida à preparação manual do trabalhador para executar atividades 

práticas; mais: evidencia-se as atividades “teóricas” como desnecessárias, supérfluas, 

para as atividades produtivas da empresa. Por que? Depreende-se que o que é necessário 

para a empresa é o “operador” de um sistema que já está dado, definido, 

tecnologicamente; que não há a necessidade de “inventores” ou “desenvolvedores” de 

sistemas produtivos, de métodos de produção – a necessidade é da peça humana para 

fazer as engrenagens da “maquinaria” funcionarem.  

Vejamos o que o Empresário “B” diz como sendo o necessário para os 

trabalhadores em termos educacionais ou para a sua formação: 

 

Nós temos uma carência enorme de mão-de-obra qualificada. Existe 

uma demanda muito grande por parte dos agricultores por mais gente 
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melhor preparada. Nos mesmos falamos aqui da tecnologia toda que 

está à disposição, inclusive vinda de fora, tecnologia de ponta mesmo, 

que, infelizmente, fica subutilizada em função da falta de pessoas 

preparadas para operar máquinas, para desenvolver tecnologias de 

plantio, desenvolver tecnologias, por exemplo, de aplicação de 

defensivos agrícolas. Temos uma carência muito grande no 

desenvolvimento de pessoas e de capacitações. 

 

A preocupação manifesta do empresário é com a operacionalização do que já 

está dado, desenvolvido, em termos tecnológicos, portanto, com o treinamento dos que 

deverão operar essa maquinaria. Aí está a qualidade desejada pelo empresário para a 

educação das massas trabalhadoras. Com efeito, essa qualidade prescindiria da 

organização e do desenvolvimento de estruturas e processos educacionais voltados para 

educar massas humanas no sentido de se estabelecer as bases para a produção de novos 

conhecimentos e, com estes, novas tecnologias, maquinarias, processos produtivos, etc. 

Tal como da fala do empresário “A”, depreende-se que tudo isto já está desenvolvido e 

disponibilizado no mercado, de modo que não haveria mais a necessidade de o país se 

preocupar com a “instalação” e o desenvolvimento das bases para a produção de 

conhecimento, de ciência e de tecnologia. Na realidade, toda a tecnologia, a maquinaria 

e os métodos de trabalho etc., ou tudo o que está sendo necessário para a produção das 

commodities, conforme o que requer o mercado mundial, ele adquire dos oligopólios  

através das suas filiais instaladas aqui. Daí afirmar que, em relação ao que falta e ao que 

é necessário para os trabalhadores em termos de capacidade laboral, seja o seguinte:  

 

Falta de conhecimento prático. Eu acho que se preocupa muito com a 

formação superior, em termos agrônomos, termos veterinários, mas se 

esqueceu muito da parte tecnológica, técnica; os técnicos que saem mais 

rápido para o mercado de trabalho com uma formação mais prática. É 

importante ter o ensino superior, até para se preparar as pesquisas, aí 

encaminhando para os mestrados e doutorados para que se desenvolva 

a pesquisa, mas a parte laboral ela fica descoberta se não existe um 

investimento claro no ensino técnico, realmente fica um elo dessa 

cadeia, fica descoberto. 

 

Temos, então, nesses dois momentos da entrevista, pelas palavras do empresário, 

a indicação clara de que a formação dos trabalhadores que lhe interessa enquanto 

proprietário, a “qualidade” da formação da mão-de-obra necessária para operacionalizar 

ou ativar a produção nos seus empreendimentos agropecuários, dar-se-ia ao nível do 

Ensino Médio; mais que isto não seria necessário. Mas, por que essa limitação, quando é 

discurso corrente a necessidade de se incrementar tecnologicamente o processo produtivo 
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como condição para se competir no mercado mundial? A chave para entender a 

reivindicação da classe proprietária por essa formação mais rápida do “técnico”, uma 

formação “mais prática”, está nas afirmações do empresário entrevistado, quando ele se 

refere à “tecnologia vinda de fora”, à tecnologia de “ponta”; não se trata de reinventar o 

processo produtivo com a produção de nova e inovadora tecnologia, mas, de operar a 

tecnologia vinda de “fora”, e que já “está disponível”.  

Por essas indicações “pragmáticas”, depreende-se que, para o empresário, a 

formação dos trabalhadores em nível superior se afigura como perda de tempo e de 

recursos públicos, pois, a “qualificação” necessária às empresas ou à produção em curso 

deve se desenvolver na forma de treinamentos e/ou, no máximo, ao nível do Ensino 

Médio; a qual, por essas indicações, deveria ser reformado no sentido do treinamento. É 

nesse sentido que se deve entender o que afirmara o Empresário “B”, notadamente, 

quando defende uma “formação mais rápida”, ao nível “técnico”, etc.; essa é a 

“formação” que os empresários entendem ser necessária “aos trabalhadores”, esta a 

“formação” que a Escola Pública tem sido incompetente para desenvolver. 

Nessa mesma direção o Sr. Rui Prado, em seu citado artigo, faz uma avaliação 

da situação educacional dos trabalhadores para indicar em seguida o que lhe parece ser 

necessário para superar aquela situação de carências: 

 

Um profissional bem-sucedido do agronegócio é, certamente, uma 

pessoa que teve formação educacional de qualidade, o que não está 

exclusivamente ligada à educação superior, mas pode estar diretamente 

relacionada à base dos estudos. E são esses os profissionais que o setor 

produtivo quer contar em seus quadros! Sendo assim, nada mais 

pertinente do que entrar na discussão e na luta pela defesa da educação 

de qualidade para os mato-grossenses. [Grifos nossos] 

 

A qualidade da educação dos trabalhadores que interessa diretamente ao 

Agronegócio, conforme defende o empresário, dar-se-ia em uma espécie de Escola 

Básica de Treinamentos Técnicos; portanto, quase que se exclui o nível superior ou 

universitário como necessidade educacional-escolar para os trabalhadores. Contudo, é 

interessante o que revela o Técnico “A”, na entrevista concedida especificamente para 

este trabalho. Por suas palavras, depreende-se que existem outros desafios, mais 

complexos, que o indicado por esses discursos empresariais sobre a falta de “mão-de-obra 

qualificada”. Reafirmando o discurso sobre a carência e, assim, a necessidade de mão-de-
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obra qualificada para operar as máquinas, conforme exigem as atividades imediatas de 

preparo do solo, plantio e colheita, o técnico avalia e informa que:  

 

Hoje um dos gargalos do setor é a falta de mão-de-obra qualificada, já 

que a gente [...] renovou o parque de máquinas nos últimos cinco anos 

e isso trouxe novas tecnologias para o campo; com máquinas mais 

modernas, inclusive, mais caras, a capacitação ou a oferta de mão de 

obra para esse tipo de atividade, ele vem cada vez mais diminuindo, 

porque a gente não preparou [a mão-de-obra] na mesma batida. 

 

Entretanto, ele se refere à necessidade do desenvolvimento de outras 

capacidades, indicando exigências superiores às apontadas pelos empresários acima. 

Trata-se, segundo o técnico entrevistado, da necessidade do desenvolvimento de 

atividades mais sofisticadas teórico-praticamente, cuja realização exigiria outra 

inteligência, capaz de produzir novos conhecimentos mediante leituras e interpretações 

dos dados oferecidos pela sofisticada maquinaria, quando operadas praticamente nos 

campos; vejamos o que ele diz nesse sentido: 

 

Como essa questão da mão-de-obra está, assim, a resolver em grande 

escala, precisaria de mais pessoas, ou as mesmas pessoas, mas, mais 

qualificadas que seja[...] hoje o que se observa no campo é que a gente 

não está utilizando, não está otimizando [...] todo o potencial que essas 

máquinas hoje nos trazem. Porque a gente não tem um operador para 

utilizar a força máxima dessa máquina ou um gerente ou uma 

inteligência dentro da propriedade para fazer o manejo desse 

maquinário para que você utilize [...] e atinja um custo mínimo 

operacional de produção[...]  

Todo esse movimento, por exemplo, que a gente está observando de big 

data,145 muito se fala em big data no Agronegócio e é exatamente isso: 

esses maquinários já podem trazer dados para dentro do escritório e 

você pode tomar decisões para a próxima safra, tomar decisão 

imediata[...]  

Mas para tomar decisão você precisa: primeiro, gerar esses dados todos 

no campo, e esses maquinários já tem potencial para isso; fazer uma 

rede, um circuito de tecnologia de informação, dentro da propriedade; 

depois desse circuito de informação, ter um corpo técnico pensante 

nisso aí, de estudo, de análise desses dados; e aí, esse departamento de 

análise manda para o produtor todas as informações para que ele tome 

a decisão de plantar ou colher, em que momento ou trocar, mudar de 

posição de máquina, quando, aplicar de maneira mais eficiente[...] Isso 

é o que a gente ver para o futuro da agricultura[...]. 
 

                                                 
145 Big Data, grosso modo, refere-se a grande volume de dados, quanto à capacidade de 

armazenamento e à velocidade de seu processamento; baseia-se em cinco “V”: velocidade, volume, 

variedade, veracidade e valor. 
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Será que as indicações apresentadas pelo técnico representam mesmo as 

necessidades reais do processo produtivo, na visão do empresário? Porque será que o 

empresário não se refere à essa necessidade mais sofisticada indicada pelo Técnico “A” 

em seus discursos? Dever-se-ia isto ao fato de que a satisfação dessa necessidade será 

dada por um grupo de trabalhadores mais reduzido que o reduzido número de operadores 

de máquinas, de maneira que não se encaixaria na lógica do discurso que mobiliza as 

massas para a própria qualificação ao nível técnico-manual? Em todo caso, o que é 

revelado pelo técnico indica um novo desfio para o processo produtivo do Agronegócio, 

em sua relação de dependência às matrizes tecnológicas do capitalismo mundial. O 

Agronegócio (seus empresários), pelo que indica o técnico, necessitaria desenvolver e 

instalar uma inteligência capaz de extrair dos meios de produção (adquiridos daquelas 

matrizes) toda a potencialidade tecnológica que essa maquinaria tem disponível. Não 

desenvolver isto, ou seja, não desenvolver a capacidade humana para operar toda a 

potencialidade tecnológica presente na maquinaria adquirida, estaria significando, além 

da perda de competitividade (pressupondo-se que as matrizes realizem suas atividades 

produtivas operando a capacidade máxima dessa maquinaria), perda de capital, na medida 

em que o capital constante fica subutilizado em sua função vital de sugar o máximo de 

trabalho vivo.   

É interessante se observar que a Escola Pública repercute e tenta se guiar, 

praticamente, por esse discurso empresarial; ou seja, a escola desenvolve-se, 

majoritariamente ou por sua orientação oficial, no sentido de atender ao que requer o 

discurso empresarial em seu aspecto ou indicação técnico-manual, operacional. Só como 

negação do seu modo de ser oficial, majoritário, é que a escola contraria esse discurso; 

negação que se desenvolve na forma das diversas lutas dos educadores, mediante as quais, 

busca-se a construção de um novo projeto educacional-escolar. Com efeito, pode-se 

afirmar que, ao contrário do que indica o discurso empresarial, há sintonia entre o que 

propõe ou requer o Agronegócio (como a finalidade educacional da escola), e o que a 

escola busca ser em seu desenvolvimento “normal” ou conforme a orientação oficial. De 

fato, ambos convergem em suas concepções no sentido de a escola se desenvolver como 

“formadora” de mão-de-obra, isto é, concebe-se a educação reduzida ao treinamento. 

Portanto, em relação à qualidade educacional desenvolvida ou em 

desenvolvimento na Escola Pública, a qualidade que atende ou busca atender as 

indicações e as exigências das políticas oficiais, não confronta, por sua finalidade ou 

objetivo, ao que exige o Agronegócio; ao contrário, ela expressa ou se desenvolve 
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buscando expressar as suas exigências, embora sem a celeridade pretendida pelo 

empresariado. O que se destaca aqui, neste momento, é que a sincronia existente entre o 

público e o privado pode ser percebida melhor no modo de proceder cotidianamente dos 

órgãos oficiais responsáveis pela definição e efetivação das políticas educacionais, isto é, 

por seus procedimentos político-administrativos; porque, em seus documentos, nem 

sempre essa sintonia está claramente estabelecida.  

De fato, nesses documentos aquela sintonia fica mais ou menos camuflada, pois, 

acabam por expressar a mediação entre o que quer o capital e as reivindicações das lutas 

dos trabalhadores, notadamente dos da educação. Assim, constam nesses documentos 

proposições e concepções político-pedagógicas que podem ser tomadas como “avanços”, 

porque propõem que a escola se desenvolva como espaço/instrumento do processo de 

autonomização das massas. Entretanto, esses “avanços”, ainda que na forma do discurso 

oficial e mesmo de leis, não extrapolam os limites da “intenção” ou, na melhor das 

hipóteses, afiguram-se apenas como orientações para o governante-mandatário. Na 

medida em que, estes, podem encaminhá-las ou não, tais “orientações” acabam por não 

significar o estabelecimento do referencial concreto da ação político-administrativa do 

mandatário. Percebe-se nesse fato, o caráter de classe da democracia fundada e limitada 

aos processos eleitorais; isto é, sem a presença efetiva dos trabalhadores nas instâncias de 

decisão/realização dos governos, tudo fica para a decisão do mandatário, este que, sem o 

“acossamento” diário dos “de baixo”, tende sempre a negligenciar aquelas “indicações” 

para atender os pleitos e exigências dos “de cima”. 

Mas, se há sintonia entre o que interessa à empresa privada e a finalidade a que 

se propõe majoritariamente a escola, porque o empresário segue reivindicando outra 

qualidade educacional-escolar? É possível a Escola Pública, desconsiderando a 

reivindicação de setores dos trabalhadores por Educação Integral, realizar 

especificamente a qualidade que o empresariado diz necessitar para o bom 

desenvolvimento da economia que controla? O que se tem na escola, face às reclamações 

dos setores mais críticos dos trabalhadores e às críticas dos empresários, é uma educação-

escolar que não atende nem “A”, nem “B”; ou que finge não ser capaz de atender à classe 

proprietária, para não atender ou realizar o projeto educacional-escolar dos trabalhadores? 

Ou, de outro modo, a mediação entre os interesses das duas classes sociais fundamentais 

impede a escola de ser outra além do que está sendo: nem agência de treinamento, nem 

lócus da Educação Integral? 
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3.4.3 Propostas, indicações e procedimentos dos empresários para qualificar a 

educação dos trabalhadores 

De fato, no período de 1980 a 2010, não se registraram iniciativas concretas do 

Agronegócio e seus empresários no sentido de forçar ou reivindicar do governo mais e 

melhor atendimento escolar para os trabalhadores, nem mesmo no sentido da educação 

reduzida ao treinamento. Não se tem notícia de iniciativas dessa natureza, pelo menos 

com a mesma mobilização de forças (de modo a envolver a sociedade, os meios de 

comunicação, parlamentares, etc.), com que exigiram a definição e implantação das 

políticas que os favoreceram e favorecem: criação de fundos para “estimular” 

determinadas áreas da produção, instituição de incentivos fiscais, flexibilização nas 

exigências de preservação ambiental, rolagem e perdão de dívidas, etc.  

Não se pode dizer, entretanto, que não tenha havido alusões esporádicas à 

realidade educacional dos trabalhadores por parte de uma ou outra liderança 

agropecuarista e de parlamentares vinculados ao Agronegócio. Mas, na realidade, esses 

discursos não passaram de manifestações “políticas”, proferidos para dar satisfação às 

mobilizações e lutas específicas de trabalhadores rurais e de educadores, entretanto, sem 

se elevarem às atitudes efetivas em defesa de mais e melhores escolas para essas massas 

trabalhadoras. Pode-se confirmar isto nas palavras do Empresário “B”, que reconhece a 

falta de preocupação e envolvimento da sua classe com a busca de soluções para a 

situação educacional dos trabalhadores, nos seguintes termos: 

 

Eu acredito que esse desenvolvimento da tecnologia, principalmente na 

agricultura, ele foi um desenvolvimento bastante rápido; e aconteceu 

meio numa batelada. Tínhamos um processo produtivo que vinha de 

anos sem muita alteração e num processo bastante rápido, quem sabe, 

em dez anos, houve uma verdadeira revolução no sistema produtivo na 

qualidade da maquinaria empregada, na tecnologia empregada e não se 

observou, realmente não se observou, que isso não foi acompanhado 

pela questão educacional e chegamos agora num gargalo. Até porque, 

como eu te falei, a organização do próprio setor que hoje é representado 

pela [entidade que esse empresário representa], que é muito recente, 

não tivemos quem sabe habilidade ou tempo para identificar essa falta 

de sincronia entre o grande desenvolvimento industrial e produtivo que 

passamos e o fornecimento de pessoas preparadas para dar continuidade 

a isso. Enfrentamos agora um gargalo, uma situação que já é bastante 

palpável, ela é sentida, ela é definida, e com certeza teremos um 

empenho agora também nessa área, na área educacional. Lembrando 

que, infelizmente, não é uma coisa que se resolve com a rapidez que 

talvez precise ser resolvida. 

 



199 

 

Reconhecida a falta de envolvimento direto do empresariado com o problema 

educacional dos trabalhadores, no sentido de determinar objetivamente a direção do 

processo educacional-escolar, notadamente em relação à “qualidade” que lhe é 

necessária, o líder empresarial indica agora uma nova atitude da classe. De manifestações 

tímidas e esporádicas, individuais, verifica-se por essas afirmações que o empresariado 

está determinado a inaugurar uma nova política em relação ao problema da formação 

educacional-escolar dos trabalhadores. Agora de forma organizada e sistemática, por 

meio das suas entidades representativas, articuladas organicamente. Vê-se, então, 

decididamente anunciarem que objetivam instaurar a construção de uma nova realidade 

educacional ou de formação para os trabalhadores no Estado; pode-se afirmar e destacar 

que uma investida dessa magnitude, com tal nível de organização e determinação, nunca 

se observou no estado. De fato, o que se inaugura é um novo modo de ser do empresariado 

enquanto classe social, face à sociedade mato-grossense; o que se avulta é a busca da 

afirmação da sua supremacia mediante a construção de um grande “consenso” na 

sociedade, no sentido de determinar a qualidade necessária à Escola Pública, vinculando-

a às necessidades econômicas e políticas do Agronegócio. Trata-se de uma nova ação ou 

procedimento político-pedagógico do empresariado. 

No sentido dessa nova atitude política do empresariado, são esclarecedoras as 

declarações do Senhor Rui Prado publicadas no dia 19 de março de 2015, no site Mídia 

News146. O empresário trata da educação dos trabalhadores, destacando as especificidades 

que, em sua visão, a mão-de-obra necessária deve ter:  

  

Em uma escala de 10 para a tecnologia disponível na máquina, o 

aproveitamento no campo fica em apenas 5, afirma. 

Na avaliação de Prado, as entidades voltadas para o campo buscam 

ampliar o conhecimento das pessoas envolvidas na produção. 

Uma ação mais ampla depende, no entanto, de um programa de 

governo. E isso passa até por uma mudança curricular do ensino. 

Não faz sentido orientar todos para carreiras como as de advogados ou 

médicos se muitos vão necessitar mesmo é de conhecimentos técnicos. 

Um grande desafio do setor rural hoje é encontrar trabalhadores 

capacitados para os novos equipamentos à disposição da agricultura. 
 

É interessante observar como o empresário, quando está em questão os seus 

interesses ou a preservação da sua condição de classe, busca o conhecimento, a 

                                                 
146 Mídia News: http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=4&cid=227069 Acessado em 

05/06/2015, às:35. 

http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=4&cid=227069
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informação, a orientação, enfim, junto a intelectuais e altas autoridades científicas até no 

plano internacional. Entretanto, quando trata das necessidades educacionais das massas 

trabalhadoras, esse mesmo empresário, não “vê” a necessidade de a educação dessas 

massas ir além do elementar, a ser conseguido mediante cursos “técnicos” ou meros 

treinamentos ofertados pelo SENAR. Para não restar dúvidas quanto ao que propõe, o 

empresário vai mais longe e indica, sem rodeios, a necessidade de “uma mudança 

curricular do ensino”. Tal mudança, face ao que afirma ser o necessário para as massas, 

isto é, de que “não faz sentido orientar todos para carreiras como as de advogados ou 

médicos”, na medida em que “muitos vão necessitar mesmo é de conhecimentos 

técnicos”, o “novo currículo” possivelmente consistiria na redução da estrutura e do 

funcionamento do Ensino Médio à “grade curricular” dos treinamentos do SENAR.  

Para quê desenvolver as capacidades intelectuais das massas ou possibilitar-lhes 

estudos para seguir carreiras que, geralmente, são concebidas como privativas da classe 

proprietária e seus prepostos, se o que necessita mesmo é de “trabalhadores capacitados 

para os novos equipamentos à disposição da agricultura”? Tem-se nessa concepção, toda 

a natureza autotélica do capital afirmada, de modo que os trabalhadores são tratados, 

reduzidamente, como instrumento da sua valorização, portanto, como peça da sua 

“maquina” produtiva; do que decorre a desnecessidade da sua formação para além do 

treinamento para as atividades necessárias ao funcionamento das máquinas. É nesse 

sentido que a propaganda veiculada diuturnamente na televisão147 busca convencer a 

sociedade sobre a natureza da formação educacional-escolar necessária aos trabalhadores. 

Emoldurada por imagens de lavouras viçosas, trabalhadores rurais e patrões bem trajados, 

em clima harmônico e de felicidade geral, a propaganda se desenvolve com os seguintes 

diálogos: 

 

Presidente da FAMATO: [...] você e mais de 50.000 pessoas por ano se 

qualificam nos treinamentos gratuitos do SENAR – Mato Grosso, que 

em parceria com sindicatos rurais disponibilizaram para quem quer 

vencer no campo. 

Trabalhador rural: Depois que fiz o treinamento no SENAR passei a 

produzir mais e melhor. 

Presidente da FAMATO: O conhecimento produz mais do que histórias, 

traz resultado. Procure o sindicato rural do seu município e transforme 

a sua vida. 

  

                                                 
147 Propaganda veiculada por exemplo na TVCA – Televisão Centro América, repetidora da Rede 

Globo, vista em 14/08/2015. 
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Não é sintomático o fato de que esses empresários, individualmente ou por meio 

de suas entidades de classe, “nunca” se refiram à educação que é desenvolvida pela alta 

escola privada básica, como referencial de qualidade para a Escola Pública148? Porque 

todo esse esforço empresarial para reduzir a educação-escolar das massas ao nível de 

treinamento, quando poderiam empreender o mesmo esforço para “elevá-la” ao patamar 

da alta escola privada básica, onde seus filhos estão matriculados, se o objetivo é mesmo 

qualificar melhor o processo produtivo estadual? 

Essa nova atitude política dos empresários com vistas a redefinição da educação 

dos trabalhadores se desenvolve em dois sentidos, que se complementam: por um lado, 

buscando formar diretamente os trabalhadores por meio de treinamentos, cursos rápidos, 

estágios, etc., através, especialmente, de entidades cuja finalidade precípua é essa, sem, 

entretanto, restringirem-se a essas entidades; por outro lado, indicando e buscando 

convencer a sociedade em geral e, especificamente, o “poder público” (governos), sobre 

as bases teórico-metodológicas e a finalidade ou objetivos fundamentais que devem 

orientar todo o desenvolvimento da educação pública estadual. É assim que entidades 

como o SENAR-MT, APROSOJA e FAMATO, etc., desenvolvem suas atividades 

abrangendo todo o território estadual. 

Tratemos, inicialmente, das atividades desenvolvidas pela APROSOJA, as quais 

apresentam especificidades que merecem ser observadas com atenção. De início, é 

importante destacar que as atividades educativas projetadas e desenvolvidas não se 

limitam à formação dos trabalhadores mais simples, ao nível do seu treinamento. Sem 

prejuízo dessa política, também busca formar quadros mais sofisticados, em nível 

superior, além de investir na formação das suas próprias lideranças empresariais. Nesse 

sentido, dois programas da entidade se destacam: o programa “Profissionais do Futuro” 

e o programa Academia de lideranças do Agronegócio.  

O primeiro programa consiste num “[...] estágio realizado em parceria entre 

Aprosoja e FMC”; tendo como objetivo:  

 

[...] captar potenciais talentos para atuar no agronegócio e ensinar na 

prática as competências exigidas para área. Com isso, a iniciativa 

contribui para a oferta de profissionais qualificados para atender a 

demanda dos produtores rurais pelas mais avançadas técnicas agrícolas, 

melhorando assim o desempenho das propriedades.  

                                                 
148 Na realidade referem-se, mas quando defendem a privatização da Escola Pública; então, 

apresentam a Escola Privada como referencial administrativo, isto é, no sentido de dotar a Escola Pública 

da “normalidade” de funcionamento da Escola Privada.  
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Esse programa se destina aos estudantes que estejam cursando o último semestre 

de Agronomia, cujo perfil desejado é: “[...]universitários com intenção de seguirem 

carreira técnica em produção agrícola, com facilidade para trabalhar em equipe, que sejam 

proativos, que tenham disponibilidade total para viagens e que estejam dispostos a residir 

na fazenda durante o estágio”. Dessa forma, a entidade apresenta como “algumas 

das grandes oportunidades” oferecidas pelo programa aos futuros agrônomos, o 

seguinte: 

 

O estagiário poderá acompanhar todas as atividades de campo durante 

a safra (plantio à colheita) de soja; 

Poderá também se qualificar na manutenção e na calibração de 

máquinas e desenvolvimento de protocolos de defensivos da FMC; 

Vai conhecer de perto e em detalhe as atividades desenvolvidas pela 

Aprosoja junto aos seus associados.  

 

Embora não estabeleça como prioridade a formação dos trabalhadores em nível 

superior, mediante esse programa o empresariado busca “pinçar” e orientar politicamente 

os escolhidos, geralmente estudantes da Universidade Federal que estão terminando o 

curso de graduação. Não é difícil entender a concepção de mundo, o sentido técnico-

profissional e o tipo de agricultura que esses graduandos deverão defender a partir desses 

“estágios” oferecidos e supervisionados por empresas do Agronegócio.  

Outro programa desenvolvido pela entidade é a “Academia de Liderança do 

Agronegócio”, o qual está voltado para a formação de “Produtor de Soja e/ou Milho”, 

capacitando e fornecendo “[...] as informações necessárias para o desenvolvimento de 

novas lideranças - seja como empreendedor em seu negócio [assim] como na comunidade 

onde atua. A intenção é elevar seu potencial mobilizador e ofertar ferramentas de 

qualificação”. Destaca-se, também, um conjunto de outras atividades formativas da 

entidade, realizadas no sentido de qualificar o empresário para o desenvolvimento dos 

seus negócios face às exigências do mercado mundial, bem como em relação às políticas 

governamentais referentes ao Agronegócio, ou que o impactam de alguma forma.  

Por sua vez, o SENAR desenvolve uma multiplicidade de atividades formativas 

destinadas, em sua maioria, aos trabalhadores, mas não se restringe a estes. Assim, 

anuncia a sua finalidade nos seguintes termos: 

 



203 

 

Somos uma instituição de ensino rural, voltada para produtores, 

trabalhadores rurais e seus familiares. Procuramos, por meio de 

treinamentos e capacitações, mantê-los em sintonia com as exigências 

do mercado do trabalho, dando oportunidade para especialização e 

qualificação em diferentes ocupações. 

 

De fato, a entidade, realiza atividades de formação em todas as regiões do estado, 

ofertando cursos, treinamentos, nas mais diferentes áreas da produção e para as mais 

diversas atividades. Tem-se uma dimensão da abrangência das atividades que desenvolve, 

observando-se as realizações anunciadas em seu site: 

 

Em 2012 o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária 

(Imea) divulgou a projeção da produção agropecuária de Mato Grosso 

para os próximos 20 anos. A previsão é otimista, com crescimento 

superior a 40% em cultivos tradicionais como soja e milho, mas para 

que se concretize é necessário investir cada vez mais em qualificação 

da mão de obra rural. Pensando nisso o Senar-MT realizou o Workshop 

das Cadeias Produtivas, em parceria com Universidade Federal de 

Viçosa (UFV) [...] Para se ter uma ideia passamos de 106 treinamentos 

ofertados até 2011 para 196 cursos e treinamentos criados ou 

formatados voltados para a Formação Profissional Rural (FPR) ou 

Promoção Social (PS). 

 

O resultado desse trabalho foi o lançamento do novo portfólio de 

treinamentos da instituição, baseado nas 14 principais cadeias 

produtivas de Mato Grosso: Sojicultura e Milhocultura (soja e milho), 

Cotonicultura (algodão), Bovinocultura de Corte (carne bovina), 

Bovinocultura de Leite (leite e derivados), Sucroalcooleira (açúcar e 

derivados da cana), Apicultura (produção de mel), Avicultura (aves), 

Ovinocaprinocultura (ovelhas e cabras), Equideocultura (cavalos, 

muares e burros), Fruticultura (frutas), Olericultura e Mandiocultura 

(hortaliças e mandioca), Piscicultura (peixes), Sistemas Florestais 

(madeira, seringa e manejo) e Suinocultura (suínos). 
 

Ainda no conjunto de iniciativas ou políticas desenvolvidas pelas entidades 

representativas das diversas áreas abrangidas pelo Agronegócio, no sentido de influenciar 

ou governar a formação dos trabalhadores e o processo educacional mato-grossense em 

geral, merece destaque o emblemático evento que a FAMATO realizou no dia 14 de abril 

de 2015. Tratou-se de um seminário que recebeu a denominação de “CRESCE MT – 

Educação, política e economia por uma sociedade melhor”.  

O seminário contou com uma participação de 1.400 pessoas inscritas, segundo 

informaram seus organizadores durante a realização do evento. Esse público estava 

constituído, notadamente, por: professores, proprietários rurais, técnicos de empresas, 

estudantes, lideranças empresariais, etc.; além destes, que participaram de todo o evento, 
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também estiveram presentes, especialmente na sua abertura, diversas autoridades e 

lideranças políticas: desembargadores, conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, 

deputados, secretários de estado, prefeitos, vereadores, jornalistas e o governador. 

Desenvolveu-se, então, com a seguinte estrutura: abertura (em que discursaram lideranças 

empresariais e o governador), palestras, seguidas de perguntas escritas do público aos 

palestrantes, e encerramento feito pelo presidente da entidade; no encerramento, o 

presidente da entidade anunciou aquele como “o primeiro” CRESCE MT, demarcando 

que a classe “dos produtores rurais”, por iniciativas como aquela se colocava na “luta” 

por uma nova educação em Mato Grosso. 

As palestras foram desenvolvidas no sentido de mostrar a relação instrumental 

entre a educação e o processo produtivo; concebida a educação como o desenvolvimento 

das capacidades dos indivíduos para a realização das atividades necessárias e/ou exigidas 

pela produção agropecuária. Com efeito, o processo produtivo do Agronegócio foi tratado 

como uma naturalidade econômica-social, cujo sucesso se deve à capacidade dos 

proprietários, ou “produtores rurais”, os quais, apesar do governo e de suas políticas, 

conseguem fazer a produção agropecuária se desenvolver, etc. O que se ouviu durante 

todo o seminário (seja pelo discurso dos seus organizadores, seja através dos 

ensinamentos proferidos pelos palestrantes, todos referenciados e em defesa do mercado, 

da “iniciativa privada”, do Agronegócio, enfim) foi a voz intransigente e hegemonizante 

da classe proprietária, defendendo a preservação do sistema produtivo capitalista e, assim, 

buscando convencer a todos para contribuírem com o seu “aperfeiçoamento”, o que exige 

inclusive a reorientação e a redefinição da educação das massas. Nenhuma palavra, 

nenhuma indicação, no sentido de outro desenvolvimento, de outra economia e da 

possibilidade de uma nova sociedade; tão somente a afirmação e a defesa do capitalismo 

como elaboração superior e definitiva da humanidade, por conseguinte, do Agronegócio 

como a expressão real do que pode realizar, econômico-socialmente, a “iniciativa 

privada” por seu exclusivo esforço e risco.    

Embora tais concepções sejam passíveis de crítica (e aqui busca-se realiza-la) 

por seu caráter reducionista e pragmatista, o que se pretende destacar do evento, agora, é 

a sua realização em si, isto é, o evento como uma iniciativa da classe proprietária para se 

inserir política e socialmente na disputa pela direção do processo educacional-escolar 

mato-grossense. Nesse sentido, pode-se toma-lo como um meio através do qual a classe 

proprietária rural buscou demonstrar, publicamente, a força e a abrangência da sua 

presença na sociedade mato-grossense e, desse modo, indicar para a “sociedade civil” e 
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para a “sociedade política” (cujos representantes estavam ali presentes) a amplitude e a 

profundidade do que pretende. Foi nessa perspectiva que o seminário expressou a 

“preocupação”, a “responsabilidade” e o “compromisso” da classe proprietária com o 

presente e o futuro da sociedade mato-grossense. Futuro que (conforme anunciado e 

repetido por vários dos seus organizadores) só será de desenvolvimento e progresso 

econômico pleno e “para todos”, se contar com uma educação estadual de boa qualidade. 

Daí os empresários patentearem que, dali em diante, a educação estadual, enquanto 

elemento fundamental para o desenvolvimento e o progresso do Agronegócio, passaria a 

receber a sua mais efetiva e dedicada atenção, de modo que, inclusive, aquele seminário, 

o CRESCE MT, já se desenvolvia nessa direção, ao discutir o problema e apresentar as 

propostas do “setor produtivo” para uma nova educação estadual. 

Chamou a atenção o anúncio (durante o CRESCE MT) sobre um evento a ser 

realizado entre o Agronegócio e o Poder Judiciário; tratava-se de um seminário, que 

ocorreu no período de 23 a 25 de abril de 2015, realizado pelo sistema FAMATO e o 

Poder Judiciário: “Seminário Internacional da Integração do Agronegócio com o Sistema 

Judicial”. Conforme divulgado no site149 do Poder Judiciário estadual, tem-se que o 

evento buscava discutir o desenvolvimento estadual a partir da visão e do interesse do 

Agronegócio e, assim, as “repercussões” desse crescimento no judiciário, de modo que 

no seu encaminhamento se previa, inclusive: 

 

[...] uma visita técnica dos magistrados a propriedades rurais, o que de 

acordo com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo 

da Cunha, vai auxiliá-los a irem além do conhecimento descrito nos 

processos para embasar suas decisões. 

"O magistrado precisa ter conhecimento de várias áreas, inclusive do 

desenvolvimento econômico do Estado. O agronegócio tem uma 

demanda muito grande no judiciário e as decisões do Poder também 

repercutem muito no agronegócio. Portanto, essas discussões são 

ótimas para avaliar o que pode ser melhorado e também para abrir o 

diálogo entre as partes", pontua o presidente. 
 

A fala do presidente do Judiciário sintetiza o sentido do seminário, 

especialmente ao evidenciar o caráter hegemônico do Agronegócio, explicitado no fato 

deste fazer os membros desse poder ir conhecer as suas especificidades para que, 

conhecendo-as, possa julgar as suas muitas demandas. Imagina-se, então, após essa 

                                                 
149 Disponível em: http://www.tjmt.jus.br/noticias/37995#.VflcRxFViko Acessado em: 

16/09/2015, às 9:13. 

http://www.tjmt.jus.br/noticias/37995#.VflcRxFViko
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“aproximação” tão festejada entre o Judiciário e o Agronegócio, o caráter do julgamento 

de uma dessas muitas demandas, em que estejam, de um lado, os interesses dos 

trabalhadores rurais e, do outro, os dos proprietários rurais ou do “desenvolvimento 

estadual”. Aliás, claramente, na abertura do evento, conforme noticiado no site do 

Judiciário, o presidente desse poder afirmou:  

 

[...] as decisões judiciais têm consequências para os produtores. Dessa 

forma, é preciso haver intercâmbio e sintonia. O judiciário precisa 

conhecer os meandros do agronegócio para melhor decidir e os 

produtores, conhecendo a posição do judiciário, acertam com mais 

facilidade.  

 

Na programação do evento divulgada no site do Sistema FAMATO150, consta a 

participação das seguintes autoridades internacionais:  

 

Levin Flake, economista agrícola sênior do Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos (USDA); Letícia A. Bourges, diretora 

executiva do Comitê Europeu e Direito Rural; Ray Gaesser, presidente 

da Associação Americana de Soja (ASA); Ramiro Guerrero, assessor 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca da Argentina; Sofia de 

Abreu Ferreira, cônsul na Unidade de Direito Internacional e Ambiental 

do Departamento Jurídico do Banco Mundial, e Richard Reaves, diretor 

executivo da Universidade da Georgia. 

 

Vê-se, assim, o Agronegócio promovendo a “sintonia” do Poder Judiciário com 

os seus interesses, revestindo essa sintonia com o verniz técnico-jurídico e econômico do 

pensamento, da visão de mundo, das matrizes econômicas do capitalismo mundial e com 

as orientações e perspectivas indicadas pelas entidades ou organismo da ordem capitalista 

mundial. Trata-se de uma articulação orgânica de classe em escala internacional, de modo 

que, para além das lavouras em si, vê-se o Agronegócio se desenvolvendo como força 

econômico-social que busca açambarcar a totalidade da vida social no sentido do seu 

domínio e governo. Certamente, um processo de formação intelectual-moral limitado aos 

treinamentos do SENAR ou que tenha como finalidade a formação de mão-de-obra para 

o mercado, conforme querem os empresários para os trabalhadores, muito dificilmente 

permitiria a estes uma compreensão concreta sobre essas relações e esses 

encaminhamentos políticos da classe proprietária; pode-se e deve-se entender a finalidade 

desse reducionismo educacional-escolar proposto, também por esse viés.    

                                                 
150 http://www.sistemafamato.org.br/portal/famato/noticia_completa.php?codNoticia=235845 

Acessado em 16/09/2015, às 9:20. 

http://www.sistemafamato.org.br/portal/famato/noticia_completa.php?codNoticia=235845
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Da observação e análise sobre as atitudes ou procedimentos políticos do 

empresariado em relação à educação dos trabalhadores, depreende-se que, tratando 

especificamente da educação destes ou tratando da formação de lideranças empresariais, 

todo o esforço empresarial conflui para a efetivação de um grande programa educacional 

da classe proprietária no sentido de atender ao que requer a natureza do capital e, portanto, 

para a sua afirmação como classe proprietária-governante. Daí buscar, por um lado, 

desenvolver a educação dos trabalhadores como instrumento para a sua conformação na 

lógica da valorização; e, por outro lado, em relação aos proprietários, as ações são 

realizadas no sentido de “qualifica-los” para saber se comportar e agir na sociedade como 

empresário-governante, dirigente, em defesa dos interesses da classe. Trata-se, 

evidentemente, de um processo educacional de classe, que abrange, no mesmo 

movimento e perspectiva, dirigidos e dirigentes, mas, no sentido de perpetuar essa 

apartação, preservando e desenvolvendo a supremacia da classe proprietária. 

Depreende-se que o conjunto das atividades de formação realizadas pela classe 

proprietária, através das suas diversas entidades, constitui um amplo projeto político-

pedagógico que é desenvolvido com a finalidade de se afirmar a supremacia do 

Agronegócio por suas várias atividades produtivas, como classe hegemônica na realidade 

estadual. Trata-se, então, do desenvolvimento de um projeto que, cada vez mais, 

evidencia o seu caráter hegemonizante ao buscar, por meios político-pedagógicos, a 

construção e/ou afirmação de um consenso na sociedade em geral sobre a legitimidade e 

a necessidade do Agronegócio. Toma-se, assim, como os elementos fundamentais desse 

processo hegemonizante, por um lado, determinados indivíduos da classe proprietária 

(que estão sendo formados, preparados, para exercerem funções de liderança junto à 

classe e aos setores da sociedade em que tomam parte) e, por outro lado, os trabalhadores 

(que estão sendo treinados para as atividades práticas do Agronegócio e, assim, 

conformados em sua lógica).  

Vê-se pelas várias atividades e os diversos eventos que realiza, como a classe 

proprietária se movimenta “totalitariamente”; como busca, por todos os meios, em todos 

os momentos, o estabelecimento do processo da valorização do capital como o referencial 

para o modo de ser/viver de toda a sociedade. Age assim porque sabe, a classe 

proprietária, que a sua supremacia não é uma naturalidade, mas, o resultado de um longo 

processo econômico-social, que segue em desenvolvimento na forma da materialidade 

capitalista. Ocorre que a materialidade capitalista é, conforme vimos, inexoravelmente 

contraditória, de forma que tem, em si mesma, em sua estrutura, a sua negação, os 
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elementos da sua dissolução151; portanto, as visões de mundo daí decorrente e em 

desenvolvimento não é unívoca, mas contraditória, expressa também aquela negação. É 

preocupada com o desenvolvimento da “parte” que nega essa materialidade e, por 

conseguinte, que nega também a espiritualidade que a confirma – portanto, que nega tudo 

o que substancia a classe proprietária e a sua existência – que, esta, busca universalizar a 

sua concepção de mundo por todos os meios, totalitariamente, inclusive na escola e, 

assim, anular, destruir, o processo da sua negação. Só o escolástico, com suas concepções 

e práticas fundadas no pedagogismo, não percebe essas conexões, reduzindo a educação-

escolar das massas trabalhadoras aos elementos didático-pedagógicos em si. 

Por fim, é importante observar que, na realidade, o empresariado do 

Agronegócio trata e divulga o incremento do processo produtivo com a 

maquinaria/tecnologia que é consumida, como se fosse uma necessidade superior da 

sociedade e, assim, imprescindível para o seu próprio progresso, de modo que o capital a 

promoveria nesse sentido e não do próprio interesse. Difunde, dessa forma, a ideia de que 

a classe proprietária promove, por sua própria conta e risco, o progresso econômico em 

benefício de todos, de modo que, o empresário é afigurado, socialmente, como credor da 

sociedade e, esta, por essa dívida, é compelida a apoiá-lo subalternamente. Com efeito, 

tem-se notadamente na escola, a ideia assimilada de que o Agronegócio é uma espécie de 

“patrimônio” de todos, cuja preservação e desenvolvimento deve ser compromisso e 

responsabilidade moral de todos. Consequentemente, o “mínimo” que a escola pode e 

deve contribuir é lhe fornecer a “mão-de-obra” qualificada necessária.  

É nesse sentido que o presidente da FAMATO faz uma espécie de “denúncia” 

para a sociedade, ao falar da subutilização da maquinaria por falta de gente qualificada 

para opera-la. Como não há qualquer notícia de que o empresariado mato-grossense esteja 

acumulando prejuízos desestruturadores de seus negócios por essa razão, depreende-se 

que, o que pode estar ocorrendo, por este ou outros motivos, é o não funcionamento da 

maquinaria em sua capacidade plena de sucção de trabalho vivo152 e, por conseguinte, 

não se efetivar a valorização do capital em taxas superiores às conseguidas e suportáveis 

pela capacidade de capital constante instalada. Assim, se a formação da mão de obra 

atender a isto, ter-se-ia afirmado não o interesse das massas trabalhadoras (ainda que isto 

implicasse mais empregos e melhores salários para setores dessas massas), mas a 

valorização do capital. 

                                                 
151 Marx e Engels (2011, p. 47-55) 
152 Ver Marx (2013, p. 494 – 499) 
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Face a essa “denúncia”, é importante se verificar a real função da maquinaria no 

processo produtivo capitalista, por conseguinte, a finalidade fundamental que tem para o 

processo produtivo do Agronegócio. Marx (2013, p. 445) ao tratar do desenvolvimento 

da maquinaria e sua aplicação no processo capitalista de produção afirma: 

 

John Stuart Mill, em seus Princípios da economia política, observa: “É 

questionável que todas as invenções mecânicas já feitas tenham servido 

para aliviar a faina diária de algum ser humano”153. 

Mas essa não é em absoluto a finalidade da maquinaria utilizada de 

modo capitalista. Como qualquer outro desenvolvimento da força 

produtiva do trabalho, ela deve baratear mercadorias e encurtar a parte 

da jornada de trabalho que o trabalhador necessita para si mesmo, a fim 

de prolongar a outra parte de sua jornada, que ele dá gratuitamente para 

o capitalista. Ela é meio para a produção de mais-valor.   
   

Não se trata de negar a importância e a necessidade da maquinaria para o 

processo produtivo; trata-se, isto sim, de precisar a sua aplicação, sua utilização, de 

acordo com a lógica do sistema capitalista de produção, conforme caracterizado acima 

por Marx. Contudo, pelo discurso empresarial, tem-se a impressão de que o incremento 

do processo produtivo com a maquinaria/tecnologia significaria progresso e alívio para a 

vida dos trabalhadores; quando, na realidade, o rebaixamento das massas trabalhadoras à 

condição de mão-de-obra assalariada não se altera. Pelo contrário, o que se constata é 

que, enquanto meio de trabalho aplicado ou utilizado de modo capitalista, essa maquinaria 

é desenvolvida sempre no sentido de as massas se adaptarem ao seu processo, cuja 

finalidade é a valorização do capital. Daí Marx (2013, p. 494-495) afirmar com razão que: 

“Mesmo a facilitação do trabalho se torna um meio de tortura, pois a máquina não livra o 

trabalhador do trabalho, mas seu trabalho de conteúdo”.  

De fato, a facilitação do trabalho, isto é, a simplificação das atividades laborais 

por meio do desenvolvimento da maquinaria/tecnologia com fins capitalista, permite que 

a educação dos trabalhadores seja reduzida ao nível do treinamento e, assim, atender ao 

que é necessário ao processo capitalista de produção. Entretanto, é verdade que, mesmo 

ao nível de treinamento, não se anula a unidade da diversidade teoria e prática nesse 

processo educativo empobrecido; inclusive porque, tal educação/treinamento, se 

desenvolve em função de uma determinada atividade, que será desenvolvida pelo 

                                                 
153 Na nota de rodapé dessa citação Marx afirma [...] Mill devia ter dito: “of any human being 

not fed by other people’s labour” [“de algum ser humano que não se alimenta do trabalho de outrem”], pois 

a maquinaria aumentou indubitavelmente o número de honrados ociosos. 
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trabalhador, conforme o processo capitalista de produção. É nesse processo, em sua 

totalidade154, que se evidencia, concretamente, a condição econômico-social do 

trabalhador que só pode ser empregado como instrumento do processo de valorização do 

capital; portanto, enquanto produz riquezas em proporções cada vez maiores, vivencia a 

regressão relativa da sua condição econômico-social. É essa contradição insanável do 

capitalismo, vivenciada concretamente pelo trabalhador, que estabelece a crise do 

processo educacional-escolar para as massas trabalhadoras: educar para afirmar esse 

processo, ou no sentido da sua dissolução e, assim, elaboração da sociedade e do homem 

novo? 

  

3.5 A dinâmica hegemonista do Agronegócio e a educação escolar das massas 

trabalhadoras 

Vimos como as massas são levadas a não perceberem a realidade para além da 

fragmentação, de modo que o homem lhes afigura sempre como o indivíduo atomizado; 

desse modo, também, são levadas a conceberem o Agronegócio reduzido às atividades 

agropecuárias em seus aspectos primários e imediatos: plantio, colheita, cria, recria, 

engorda, o cuidado, o transporte, etc. Assim, o que tende a fartar e transbordar no olhar 

das massas é a aparência imediata com que os fatos e os fenômenos se manifestam, 

satisfazendo nesses limites a “sua” necessidade de conhecer e explicar a realidade em que 

está imersa. A informação epidérmica, imediata e breve se torna suficiente para o viver 

fragmentado, para o viver limitado, reduzido à própria condição de trabalhadores: “viver” 

nos limites do “salário mínimo”155, portanto, em função da submissão ao processo da 

valorização do capital.  

Mas, o viver é movimento concreto, contraditório, porque é síntese de elementos 

materiais e espirituais diversos; portanto, desassossego e inquietude para aquele olhar 

superficial e ligeiro, que não explica definitivamente a contradição entre a condição de 

produtores de riquezas e a realidade de carências constantes em que vivem os 

trabalhadores. Com efeito, a possibilidade da compreensão radical de tal realidade nunca 

está afastada da vida das massas; mais que isto, a tendência é que tal compreensão se 

                                                 
154 Marx (2013, p. 445- 574), neste capítulo, “Maquinaria e grande indústria”, é possível se 

verificar como o processo capitalista de produção se desenvolve incrementado pela maquinaria e, assim, a 

continuação da subsunção real das massas trabalhadoras em tal processo por meio do seu rebaixamento à 

mão-de-obra assalariada, etc. 
155 Sobre “Salário Mínimo”, isto é, o que é o salário e o seu valor no processo capitalista de 

produção, etc., é importante ver Marx (2001, p. 65-80), também Marx (2012, p. 19-67). 
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desenvolva, quanto mais se alarga e se aprofunda aquela contradição. É contra essa 

possibilidade, é no sentido da destruição dessa perspectiva político-pedagógica que se vê 

agir, político-pedagogicamente, a classe proprietária em tempo integral e em todos os 

organismos sociais, sem afastar do seu arsenal destrutivo a violência mais bestial156. 

Pode-se conceber, então, a dominação e a libertação como “faces” da mesma 

“moeda”, como movimentos que decorrem e se desenvolvem do/no mesmo contexto 

geral, mas, que “se voltam” para essa grande realidade com perspectivas contraditórias, 

antagônicas: como afirmação/preservação e como negação/superação; pois, a vida é uma 

totalidade e, tal como se afigura socialmente, é a síntese do confronto entre as classes 

sociais fundamentais, conforme percebeu Marx (1984). Daí ser exigido mais que o olhar 

superficial e ligeiro para ser compreendida em toda essas complexidades; portanto, a 

importância e a necessidade do conhecimento rigoroso, científico. Tanto para a 

conservação do que está enraizado como movimento dominado pelo capital, como 

capitalismo, quanto para a compreensão e o incremento dos movimentos de 

transformação/superação radical da realidade material e espiritual capitalista, ou seja, 

para o incremento revolucionário das organizações e movimentos das massas 

trabalhadoras, mediante os quais, estas já realizam o novo em superação ao que tenta por 

todos os meios se preservar.  

O fato de que esses movimentos não se desenvolvem em momentos e espaços 

“próprios”, “específicos”, ou por si mesmos, mas, conforme indicado, constituem e se 

desenvolvem na mesma realidade, constituem a mesma realidade, isto dificulta identifica-

los e entende-los em suas especificidades. A classe proprietária joga com essa dificuldade, 

fazendo-se passar, aos olhos das massas, como revolucionária da realidade que só pode 

querer conservar, apresentando-se como transformadora radical daquilo que ela precisa 

preservar, para preservar a própria existência (conforme buscamos exemplificar citando 

a propaganda veiculada na TV pelo “Sistema FAMATO” sobre os feitos “educacionais” 

do SENAR). É assim que para preservar a si mesma, a classe proprietária estuda 

rigorosamente a realidade, especialmente os movimentos adversários, as organizações e 

                                                 
156 No processo de expansão e entranhamento das relações capitalistas de produção no Estado de 

Mato Grosso, mediante a implantação de grandes empresas agropecuárias e a colonização oficial e privada, 

a classe proprietária fez combinar, fartamente, com o apoio efetivo do Estado/Governos, essas duas formas 

de afirmação da sua supremacia de classe. Conforme está documentado em páginas anteriores deste 

capítulo, não foram poucos os casos da mais absurda e injustificável violência praticada contra os 

trabalhadores. 
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as manifestações das massas; e o faz concretamente, buscando conformar espiritualmente 

cada vez mais as massas trabalhadoras subsumidas no processo capitalista de produção.  

O Agronegócio, enquanto materialidade e espiritualidade capitalista é um 

movimento econômico-social autotélico e, assim, não cultiva outro movimento, outra 

perspectiva histórica, senão, a própria preservação. Daí se constatar que cria instituições 

as mais variadas, faz desenvolver conhecimentos, arregimentar estudiosos, recursos os 

mais variados e diversos, operadores práticos, etc., para planejar e realizar a própria 

preservação. Não se vê qualquer empresário repetir, ou dizer que concorda com a 

recomendação de Smith157 nos dias de hoje, mas, por sua manifestação prática, percebe-

se que a classe proprietária segue tal recomendação à risca; eis um elemento importante 

para se entender a natureza da crise da educação-escolar das massas trabalhadoras. 

Percebe-se, por tais manifestações práticas, políticas, a importância que a classe 

proprietária dá ao conhecimento rigoroso, científico, não “apenas” por sua negação às 

massas, mas, pelo “uso” que faz desse conhecimento; daí a criação e desenvolvimento 

das suas organizações científicas e culturais, bem como o financiamento ou apoio a 

estudos específicos, pesquisas específicas, de pesquisadores a ela vinculados.  

Nesse sentido, é esclarecedor o estudo realizado pelo IMEA – Instituto Mato-

grossense de Economia Agropecuária158 com data de 20/09/2012, com o emblemático 

título de “Projeções do Agronegócio em Mato Grosso para 2022159”. Esse estudo revela 

o quanto o processo econômico mato-grossense hegemonizado pelo Agronegócio é 

desenvolvido em bases racionalizadas, de forma planejada, conforme se indicou acima. 

Longe de reduzir-se às atividades do plantar-colher-vender, o Agronegócio, conforme 

demonstra o estudo, materializa-se como uma complexa teia de atividades dominada e 

governada pela classe proprietária, no sentido da preservação da própria condição de 

classe. Preservação que se efetiva mediante o desenvolvimento organizado, planejado, 

rigoroso, científico, da “materialidade” econômica, do processo econômico, que a faz ser 

                                                 
157 K. Marx (2013, p. 436): “Como modo de evitar a degeneração completa da massa do povo 

decorrente da divisão do trabalho, A. Smith recomendava o ensino popular, a cargo do Estado, embora em 

doses cautelosamente homeopáticas”. 
158 Aliás, a criação e a existência do IMEA em si, expressa a preocupação e o cuidado que a 

classe proprietária tem com o desenvolvimento da sua própria existência: é uma instituição, instrumento, 

criado com o objetivo superior de fornecer informações rigorosas, científicas, para a classe proprietária 

sobre as várias áreas da produção agropecuária, da economia, infraestrutura e dos mercados, de modo a lhe 

possibilitar planejamento e políticas rigorosamente fundamentados; trata-se de um dos instrumentos 

fundamentais da classe proprietária para a sua intervenção objetiva na realidade estadual, nacional e 

internacional.   
159 Disponível em http://www.imea.com.br/upload/pdf/arquivos/AgroMT_Outlook_2022.pdf 

Acessado em 13/11/2014, às 14:47h 
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o que está sendo. Com efeito, ao contrário do que imagina o senso comum, percebe-se 

que as diversas atividades que constituem o Agronegócio não se desenvolvem 

fragmentadamente, a partir da “vontade” e do “desejo individual” de cada proprietário 

particular; desenvolvem-se articuladamente, em conexões complexas, que se multiplicam 

no plano regional, nacional e mundial, referenciadas num único elemento que as unificam, 

determinantemente: a valorização do capital. 

O estudo referido é “contextualizado” a partir de dados da FAO e FMI, que 

informam sobre a “demanda internacional de alimentos” referenciada em três fatores: “1 

– Crescimento populacional; 2 – Migração da população para áreas urbanas; 3 -  Aumento 

da renda per capita nos países em desenvolvimento”. A partir desses dados (que, é 

importante destacar, não se referem à realidade mato-grossense, nem mesmo à realidade 

brasileira em específico, mas à realidade mundial), projetam a produção de grãos, pluma, 

carnes, etc. para até 2022160; não se trata, como se vê, de indicações aleatórias, projetam 

com base na capacidade produtiva do Estado depois de verificado o “potencial de áreas 

aptas à agricultura em áreas abertas em Mato Grosso”.  

Então, mostram o que está sendo produzido de grãos, pluma, carnes, etc., para 

depois indicarem o que pode ser incrementado na produção estadual para “atender” 

aquela demanda mundial, em cada uma dessas atividades em todo o estado, a partir de 

cada uma das suas 7 (sete) regiões: Noroeste, Norte, Nordeste, Médio-Norte, Oeste, 

Centro-Sul, Sudeste. Ao seu final, o estudo faz as seguintes indicações: 

 

- Mato Grosso ainda possui um potencial máximo de 13,4 milhões de 

hectares em área abertas para suprir a futura demanda internacional; 

- Para os grãos, o Estado deve sair de 38 milhões de toneladas na safra 

2012/13 e ir para 68 milhões de toneladas na safra 2021/22, acréscimo 

de 78%; 

- A área para toda essa produção vai ser incrementada em 5 milhões 

(52%) de hectares, atingindo em 2021/22 11,9 milhões de hectares; 

                                                 
160 Por ocasião da 52ª EXPOAGRO de Cuiabá, no dia 07/07/2016, o Sr. Roberto Rodrigues 

proferiu uma palestra sob o título de “Personagens Invisíveis do Agronegócio”, em que destacou 

exaustivamente a “demanda mundial por alimentos” e a capacidade produtiva do Agronegócio. Diante 

dessa realidade, apresentou como o grande desafio que está dado aos “produtores” de Mato Grosso e do 

Brasil: “produzir para garantir a paz no mundo e matar a fome no mundo”. Com efeito os empresários do 

Agronegócio, os “produtores”, foram tratados como os que fazem o “lado bom” do país, de forma que: “As 

políticas públicas [voltadas para o desenvolvimento do Agronegócio] não são para o agricultor, mas para 

protegerem a nação”. Lastreado em números sobre a conjuntura mundial, indicando especialmente a 

migração de grandes massas humanas do campo para a cidade, notadamente na China, o palestrante buscou 

“alertar” a plateia (formada por proprietários rurais) para o pouco reconhecimento do país ao protagonismo 

econômico e social do Agronegócio, “despertando” o empresariado para um protagonismo político à 

“altura” do que já realizariam em termos de desenvolvimento econômico. Mais um momento político-

pedagógico da classe proprietária, voltado para a sua educação ou preparação para o exercício do governo 

real da sociedade.      
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- Para carnes, a evolução para os próximos dez anos será de 54%, saindo 

de uma produção estimada de 2 milhões de toneladas e indo para 3 

milhões de toneladas, com grande participação de aves e suínos; 

- Por fim, mesmo com todo a incremento de área na agricultura, a 

produção de carne bovina deve apresentar crescimento de 36% no 

período, já a produtividade nesta atividade deve evoluir em 75%. 

 

O estudo, ao tratar dos requisitos infraestruturais necessários para suportar a 

produção projetada, indica os seguintes elementos: 

 

- Para as produtividades das safras de grãos e fibras foi levada em 

consideração a inclusão de novas tecnologias no mercado; 

- No que se diz respeito à pecuária de corte, levou-se em consideração, 

além do histórico, todo avanço futuro da agricultura sobre as áreas de 

pastagem e o aumento dos sistemas produtivos intensivos no Estado; 

- Além disso, vale destacar que para os próximos anos estão previstos 

os términos de uma série de obras estruturais, no que se refere o 

transporte da produção, criando as condições adequadas para mais 

aumentos na produção. 
 

É curioso que, em nenhum momento, o estudo indica qualquer preocupação com 

a “a má qualidade da mão-de-obra” ou com a “falta de mão-de-obra qualificada” para 

realizar aquilo que os proprietários estão projetando ser produzido em suas empresas, 

“para atender a demanda mundial de alimentos”. Num estudo dessa natureza, em que a 

projeção do crescimento da produção agropecuária é feita com base em dados da demanda 

real mundial, onde os elementos infraestruturais fundamentais para a efetivação desse 

crescimento foram também apresentados, é estranho não fazer referência à tão reclamada 

falta de “mão-de-obra qualificada”. Como ou porque o estudo não faz qualquer indicação 

ao que os empresários atribuem como uma das causas fundamentais do não 

desenvolvimento pleno da capacidade produtiva da inciativa privada em Mato Grosso? 

Por que não colocar a educação das massas trabalhadoras como um dos elementos 

“infraestruturais” necessários para atender tal necessidade de produção, se o discurso 

corrente do empresariado é o de que a “mão-de-obra desqualificada” obstaculiza o pleno 

desenvolvimento econômico no estado?  

É o que foi indagado aos responsáveis por esse estudo no IMEA. Às indagações 

sobre a ausência da Educação no estudo, o Técnico “A”, designado pela direção do 

Instituto para nos atender na entrevista, respondeu o seguinte: 

 

A verdade é que na época o estudo teve um viés muito forte na questão 

da produção, então você vai ver que tem a projeção da produção. Lá em 
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2012 quando foi elaborada essa projeção a gente não se tocou nos 

impactos disso. [...] Por uma questão de tempo e até de competência, a 

gente não tinha tantas competências quanto a gente tem hoje, a gente 

não fez. É, de fato, um fator interessante, mas, é um [..] é uma área de 

estudo, de impacto, mão-de-obra, que a época a gente não tinha essa 

competência. 

 

Entretanto, para a realização do evento CRESCE-MT realizado pelo “sistema 

FAMATO”, o IMEA contribuiu precisamente, sobre o formato que deveria ter o evento, 

que é de caráter educacional e que teve como preocupação fundamental discutir a 

Educação das massas com vistas a “impactar positivamente” a economia. Diz o referido 

técnico sobre essa contribuição, o seguinte: 

 

Qual a contribuição do IMEA? Contribuição de dados, de algum [...] a 

gente até opinou no formato e no escopo do evento, sobre quem 

chamaria, especialistas. Porque o CRESCE foi bem interessante, 

porque o foco dele é a educação, mas, aí ele queria trazer também um 

[...] em educação viés político, em educação viés econômico, e isso tudo 

o IMEA contribuiu, uma vez que a gente sabe que está muito ligado 

uma coisa com a outra, até porque, vamos dizer assim [...] a 

preocupação, no final do dia do próprio setor, é o aumento da 

produtividade. A gente já está preparado tecnologicamente para isso, 

mas, talvez, socialmente [mão-de-obra], não.  

 

Mas, conforme se pode perceber, no estudo do IMEA estão indicadas as 

necessidades infraestruturais requeridas para que se efetive o crescimento do 

Agronegócio conforme o tamanho da demanda diagnosticada. Com efeito, pode-se inferir 

que, no mínimo, a infraestrutura mão-de-obra não lhes afigurou com a mesma dimensão, 

impacto ou importância, que as infraestruturas elencadas no estudo, para a consecução 

dos objetivos estabelecidos. Ainda que o IMEA ou qualquer outra instituição da classe 

patronal não tivesse “competência” para esse dimensionamento, infere-se que se fosse, 

“a qualificação” da mão-de-obra, um problema incontornável, ou condição sine qua non, 

para a realização da produção e da produtividade indicadas pelo estudo, não seria o caso 

de os proprietários terem previsto algumas ações no sentido de solucionar o problema? 

Conforme vimos, pode-se afirmar que a existência do problema da falta de 

determinada quantidade de mão-de-obra com determinada qualidade, não autoriza a 

classe proprietária divulgar a sua inexistência em dimensões desestruturadoras do sistema 

produtivo, como tem sido feito. Na realidade, a insistência dos proprietários com esse 

discurso frente ao fato de que nenhuma atividade produtiva esteja estagnada por falta de 

mão-de-obra qualificada, revela o seu caráter muito mais “ideológico” que indicador de 
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uma grave deficiência estrutural da economia mato-grossense. O acelerado 

desenvolvimento tecnológico com que o processo capitalista de produção se reveste (e 

que é próprio do sistema em sua contínua transformação e revolucionamento) exigirá 

sempre a formação de mão-de-obra com uma qualidade que ainda não está dada 

generalizadamente, não porque esta inexistisse ao ponto de estrangular ou colapsar o 

sistema; porque o atingimento de determinado estágio da produção pressupõe a sua 

realização integral, portanto, a existência da mão de obra necessária para realiza-la. O que 

se afigura é a necessidade de mão de obra em quantidade tal que, per si, regula o preço 

da força de trabalho conforme a imperiosa necessidade da valorização.  

É essa exigência do sistema capitalista de produção que o empresariado não quer 

deixar ser evidenciado publicamente, quando trata do problema da “falta de mão-de-obra 

qualificada”; contudo, na entrevista, o Empresário “A”, ao trata do problema reclamou 

que essa carência tem gerado uma disputa entre as empresas por determinados tipos de 

técnicos, fazendo elevar o valor do salário desse trabalhador. O que acaba por se revelar, 

é que a qualidade e a quantidade de mão-de-obra exigidas pelo processo produtivo mato-

grossense estão dadas, mas carece ser incrementada para “regular” o seu preço conforme 

o interesse empresarial. Por outro lado, a propaganda da FAMATO na televisão sobre os 

treinamentos que o SENAR está realizando em todas as regiões do estado, busca fazer a 

sociedade crer que, tais treinamentos, materializam aquilo que o empresariado entende 

ser necessário em termos de formação da mão-de-obra necessária para o processo 

produtivo mato-grossense. Treinados, esses trabalhadores ficarão à espera de 

oportunidade para trabalhar, isto é, para venderem sua força de trabalho, o que acaba por 

indicar o objetivo dessa “qualificação”: formar um estoque de mão-de-obra “qualificada” 

capaz de regular o seu próprio preço e, assim, atender a lógica da valorização. É esta a 

“qualidade” exigida pelo empresariado, que a Escola Pública está sendo “incapaz” de 

realizar? 

O que o Técnico “A” indicou como a qualidade necessária para a mão-de-obra, 

mais que habilidades manuais para “fazer funcionar” a maquinaria/tecnologia instalada, 

exigir-se-ia não a mão-de-obra caracterizada ao nível do elementar-médio pelo 

empresariado, mas, a instalação de uma nova “inteligência”, que desenvolveria processos 

capazes de extrair todas as potencialidades da maquinaria/tecnologia instalada e, além 

disso, buscar-se-ia a “recriação” de conhecimentos e a produção de novas tecnologias a 

partir do que está sendo utilizado. Mas, nem a isso chegou o empresariado em seu 

discurso.  
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CAPÍTULO IV 

A RELAÇÃO DO AGRONEGÓCIO COM O ESTADO E GOVERNO EM 

MATO GROSSO 

Compreender concretamente a educação das massas trabalhadoras, precisamente 

a educação que é desenvolvida na Escola Pública, exige-nos conhecer também a natureza 

do governo da sociedade, ou seja, quem o exerce, como está estruturado e como e em que 

sentido se desenvolve esse governo. Essa exigência decorre do fato de que a educação 

escolar das massas, não sendo uma questão meramente escolástica ou de caráter didático-

pedagógico, está vinculada inexoravelmente à materialidade econômica cujo 

desenvolvimento abrange ou envolve o conjunto da sociedade. Refere-se, portanto, ao 

processo econômico-social e não a uma questão meramente “teórica”, ou abstrata, que 

pudesse ser compreendida e resolvida nos limites da própria educação-escolar. Como 

vimos, avulta na realidade estadual, o Agronegócio como supremacia do processo 

econômico-social, mas, nessa mesma realidade, não fica evidenciada a relação concreta 

entre Agronegócio e Estado/Governos.  

Para as massas em geral, o governo da sociedade apresenta-se como se não 

tivesse uma vinculação orgânica com a estrutura econômica sobre a qual a sociedade está 

assentada, nem que a dinâmica fundamental dessa materialidade tende a determinar o seu 

modo de ser; ou seja, o governo manifesta-se ideologicamente às massas como se se 

estruturasse e se desenvolvesse acima e independente dessa materialidade. Então, 

universaliza-se a ideia de que o processo do sufrágio universal é o único instrumento que 

constitui democrática e legitimamente o governo da sociedade, porque, tal instrumento, 

se efetivaria como a expressão soberana da vontade popular. Por conseguinte, divulga-se 

a concepção de que a educação que está sob a responsabilidade e a direção desse governo, 

notadamente a que se desenvolve na Escola Pública, também não guardaria relação 

orgânica com aquela materialidade, de modo que os problemas dessa escola se afiguram 

para as massas, inclusive para grande parte dos educadores, com um caráter puramente 

escolástico. Com efeito, a relação real dessa escola com a economia, dar-se-ia mediante 

o atendimento do que requer ou exige o mercado, isto é, passivamente, como instrumento. 

Com efeito, de início, pode-se dizer que o problema do governo da sociedade 

emerge revestido de complexidades que o situam para além da aparência imediata, 

indicada pelo processo do sufrágio universal; bem como, além da formalidade burguesa 

da divisão e independência dos poderes. 
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Trata-se de um problema de singular complexidade teórico-metodológica que, a 

partir de Gramsci (1989, p. 45), pode ser remetido à necessidade de se compreender o 

“[...] problema das relações entre estrutura e superestrutura que deve ser situado com 

exatidão e resolvido para assim se chegar a uma justa análise das forças que atuam na 

história de um determinado período e à definição da relação entre elas”. Exige, pois, 

precisarmos nossa compreensão sobre o Estado e a Sociedade Civil, em sua relação 

dialética com a estrutura da sociedade, por seus movimentos fundamentais, que se 

manifestam contraditoriamente, determinados pelo interesse e necessidades das classes 

sociais fundamentais. 

A forma fragmentada com que está universalizada a concepção sobre o governo 

da sociedade (especialmente enraizada na mente das massas trabalhadoras) tem levado 

grande parte dessas massas à tomarem-no “imediatamente”, como o indivíduo 

mandatário-chefe de determinada instância da Administração Pública. Essa concepção 

dificulta às massas perceberem aquela relação indicada por Gramsci, as especificidades 

desses dois momentos e, ainda mais, a relação inseparável e dialética entre estrutura e 

superestrutura. Com efeito, dificulta perceber e entender a tendência do caráter da 

dinâmica dessa relação, a qual, desenvolve-se unificando esses elementos na forma da 

totalidade burguesa. 

Na realidade, ao tomar o prefeito, o governador, os parlamentares municipais, 

estaduais e federais, etc., como o sujeito-governante da sociedade, estes como os que, 

efetivamente, realizam o governo da sociedade por seus próprios atos e iniciativas, os 

grupos sociais subalternos que ainda não desenvolveram uma compreensão crítica sobre 

a estrutura e o funcionamento da sociedade (pode-se dizer que a maioria das massas 

trabalhadoras), por essa aparência imediata do governo da sociedade, concebe o sufrágio 

universal como o elemento constituinte do governo efetivo, concreto, da sociedade. 

Tomando essas aparências como a essência do governo concreto da sociedade, essas 

massas acabam concebendo-o descolado da materialidade em que teria sentido, na qual 

se origina e desenvolve-se organicamente. Assim, por essa concepção, a política, o 

processo político-eleitoral, afigura-se como se tivesse vida própria, de forma a se criar e 

se desenvolver independentemente das estruturas econômico-sociais, donde, realmente, 

decorre.  

Essa concepção do hegemonismo burguês sobre o governo e a sociedade atinge 

e se manifesta na Escola Pública como um dos elementos do arcabouço teórico-

metodológico hegemônico, cuja tendência é se materializar como processo político-
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pedagógico abstrato (face à realidade social concreta e ao ser social concreto do aluno-

trabalhador), ou ingênuo (face aos objetivos proclamados e às práticas dos professores 

que ainda não desenvolveram uma compreensão crítica sobre a sociedade e o processo 

educacional-escolar das massas). Em todo caso, desenvolve-se como afirmação e 

preservação da sociedade burguesa, em suas estruturas e movimentos, notadamente ao 

definir a formação ou preparação da “mão-de-obra para o mercado” como a finalidade 

superior da escola. 

Daí que, a compreensão crítica e transformadora do problema educacional das 

massas trabalhadoras mato-grossenses, exige deslindar o processo governamental da 

sociedade face à hegemonização desenvolvida pelo Agronegócio, de modo a explicitar 

concretamente os sujeitos sociais desse processo e a dinâmica mediante a qual se 

materializa. Assim, para que o discurso pedagógico seja visto e compreendido em sua 

materialidade social concreta, de maneira que, ao se procurar estabelecer a finalidade da 

educação-escolar e tratar da sua efetivação, não se perca nas artimanhas do Pedagogismo; 

o qual, refere-se, por exemplo, a uma tal “conscientização” do aluno, sem que esta 

signifique a construção da compreensão crítica, concreta, desse aluno sobre a própria 

condição social como expressão da estrutura e do funcionamento da sociedade em que 

vive. Faz-se necessário, então, examinar a relação entre o processo econômico, que se 

efetiva dirigido pela grande empresa privada; e o processo governamental-estatal, que se 

materializa nas políticas, leis e procedimentos do Parlamento, do Executivo e do 

Judiciário; presente, ainda, nessa complexidade, os elementos privados, tomados como 

comuns à noção de sociedade civil, mas, que se efetivam também como Estado (Gramsci 

1989, p. 149). É do que trataremos neste capítulo. 

 

4.1 Um Estado para governar as massas para o capital 

Em sua crítica à Bauer, em “A questão Judaica”, ao tratar da emancipação 

humana, confrontando-a à ideia dos que a defendiam limitada à emancipação política por 

meio do Estado emancipado da religião, Marx (2001, p. 20) afirma:  

 

No que concerne ao Estado livre, a atitude do Estado a respeito da 

religião constitui apenas a atitude perante a religião dos homens que 

compõem o Estado. Daí se segue que o homem se liberta de um 

constrangimento através do Estado, politicamente, ao transcender as 

suas limitações, em contradição consigo mesmo, e de maneira abstrata, 

estreita e parcial. [...] ao emancipar-se politicamente, o homem 

emancipa-se de modo desviado, por meio de um intermediário, por mais 
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necessário que seja tal intermediário. [...]encontra-se ainda envolvido 

na religião, porque só se reconhece a si mesmo por via indireta, através 

de um intermediário. [...] o Estado constitui o intermediário ao qual o 

homem confia toda a sua não divindade, toda a sua liberdade humana. 
 

Das afirmações marxianas, pode-se depreender que a emancipação humana 

concreta, por seu caráter econômico, não pode se conformar nos limites ou nos contornos 

da emancipação política, como quer a concepção liberal. Ora, a emancipação política, por 

meio do sufrágio universal, que é o instrumento que institui a igualdade formal entre 

todos os cidadãos para elegerem (dentre si) o legislador de toda a sociedade, pressupõe a 

preservação da estrutura que suporta o seu desenvolvimento. Por isso afirma Marx (2001, 

p. 21-22): 

 

O Estado elimina, a sua maneira, as distinções estabelecidas por 

nascimento, posição social, educação e profissão, ao decretar que o 

nascimento, a posição social, a educação e a profissão são distinções 

não políticas; ao proclamar, sem olhar a tais distinções, que todo o 

membro do povo é igual parceiro na soberania popular, e ao tratar do 

ponto de vista do Estado todos os elementos que compõem a vida real 

na nação. No entanto, o Estado permite que a propriedade privada, a 

educação e a profissão atuem a sua maneira, da seguinte forma: como 

propriedade privada, como educação e profissão, e manifestem a sua 

característica particular. Longe de abolir essas diferenças efetivas, ele 

só existe na medida em que as pressupõe; entende-se como Estado 

político e revela a sua universalidade apenas em oposição a tais 

elementos.  

 

Emerge, então, a questão fundamental: como se desenvolve esse Estado face ao 

governo da sociedade? Diz Marx (Idem, p. 21) “Não resta dúvida! Somente assim, por 

cima dos elementos particulares, é que o Estado se constitui como universalidade”. Ora, 

que “elementos particulares” são estes a que Marx se refere, senão a realidade material 

dos homens na sociedade? Pode-se entender, então que, somente desprezando, 

abstratamente, ideologicamente, a realidade material dos homens, o fato de que estes 

estão apartados socialmente pelo instituto da propriedade privada, o Estado pode “existir” 

como poder voltado para todos os interesses, porque estaria acima dos interesses 

particulares. Na verdade, o que se evidencia é que, tal desprezo, longe de significar a 

negação do interesse particular, significa a afirmação da materialidade que substancia a 

sociedade capitalista e, assim, a sua preservação; pois, aquele interesse, refere-se não ao 

interesse do homem particular, mas, ao interesse material, econômico, de classe, 
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precisamente da classe proprietária. Portanto, trata-se, de fato, do Estado como o 

instrumento afirmador do interesse da classe proprietária-governante. 

A partir das elaborações de Marx, mas, orientando-se na nova realidade 

econômico-social mundial, desde a sua Itália, é que Gramsci (1989) procura entender a 

nova configuração do Estado e da Sociedade Civil, portanto, o movimento fundamental 

das massas e dos seus governos, no sentido da emancipação destas. Nas primeiras décadas 

do século passado, notadamente nos USA, tem-se um vigoroso processo de reorganização 

do sistema capitalista de produção, que se desenvolveu e se universalizou como 

Taylorismo-Fordismo. Um movimento que repercutiu e impactou o processo produtivo 

em todo o mundo, o qual, ainda em seus momentos iniciais, analisado criticamente por 

Gramsci (2001, p. 241-282) foi caracterizado nos seguintes termos: 

 

Pode-se dizer, de modo genérico, que o americanismo e o fordismo 

resultam da necessidade imanente de chegar à organização de uma 

economia programática e que os diversos problemas examinados 

deveriam ser os elos da cadeia que marcam precisamente a passagem 

do velho individualismo econômico para a economia programática: 

estes problemas nascem das várias formas de resistência que o processo 

de desenvolvimento encontra em sua evolução, formas que provêm das 

dificuldades presentes na societas rerum e na societas hominum. (Idem, 

p.241) 

 

Dessa caracterização inicial de Gramsci, depreende-se a indicação de que o 

Taylorismo-Fordismo (ou americanismo e o fordismo) desenvolvia-se como uma 

resposta do capitalismo aos processos de organização e lutas das massas trabalhadoras 

com vistas à sua emancipação, isto é, no sentido da superação dos sistemas do capital, 

cuja referência maior, efetiva, histórica, era as transformações econômico-sociais que se 

materializavam na forma da Revolução Russa161. Que se tratava, portanto, de um 

movimento cujo objetivo superior era “des-organizar” iniciativas de autonomização dos 

trabalhadores e confundi-los em suas organizações e lutas face ao sistema do capital, 

utilizando-se dessas suas experiências (que indicam a reorganização da economia em 

bases socialistas) para dar um caráter mais racional, organizado, ao processo capitalista 

de produção. 

Temos que o esforço de Gramsci para desenvolver a teoria marxiana à luz da 

nova realidade mundial vai no sentido de entender como a burguesia “organiza” e 

                                                 
161 Aqui refere-se à “Revolução de Outubro” de 1917, na Rússia, a qual levou ao poder o Partido 

Bolchevique liderado por Vladmir Lenin. 
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“governa” as massas trabalhadoras e, assim, “vence-as”, ao convencê-las político-

pedagogicamente sobre a legitimidade e a necessidade do projeto burguês de sociedade. 

Daí perceber, nesse processo, que “somos partidários de algum conformismo”, ou seja, 

que integramos sempre determinada sociabilidade, de modo que, para as massas, o 

problema que se apresenta é eleger qual o “conformismo” do qual participarão: esse, 

passivo ou outro, autônomo.  

Para Frosini,162 “Conformismo” é uma palavra-chave para marcar a 

ambivalência da política do século XX, porque ali se vê as massas “entrando” no Estado 

e, em decorrência, tem-se a necessidade de se reestruturar a hegemonia. Esse movimento 

das massas se desenvolve ativamente, isto é, com a sua participação ativa nos espaços da 

política e da administração pública.  

Tem-se, portanto, uma nova realidade social, uma nova configuração no modo 

de ser das massas, do que decorre a necessidade de novas políticas, concebidas e 

desenvolvidas no sentido da organização, educação e conformação dessas massas na 

lógica do capital. Trata-se, então, da necessidade de se organizar um novo tipo de governo 

para essa nova configuração social. Com uma massa humana ativa, mobilizada, decorre 

para a classe proprietária-governante a necessidade de construir as bases de uma nova 

passividade, de novas relações de passividade. Nessa nova realidade social, o Estado 

afigura-se como instrumento fundamental.  

A partir do sobredito autor, depreende-se que, para Gramsci, impõe-se um 

grande desafio e, assim, uma grande tarefa para as massas trabalhadoras: compreender 

como se processa a hegemonia nessa nova configuração da sociedade, da sociedade de 

massas, que se desenvolve muito diferente do que se observou em outros momentos da 

história da humanidade. Vê-se, então, que o governo dessas sociedades toma uma nova 

perspectiva face às massas, na medida em que há a necessidade de as incorporar 

subalternamente no Estado, no governo – nada fica “fora”. Pode-se perceber, desse modo, 

uma redefinição prática do conceito de democracia que, por essa massiva participação 

subalternizada das massas, toma uma aparência de ser verdadeiramente democrática.   

Então, aclara a compreensão de que o agir criativo e inovador das massas na 

perspectiva da própria emancipação, só pode se desenvolver de dentro do conformismo 

em que se encontram; que não há como sair da realidade para, lá de fora, combate-la no 

sentido da sua transformação. Isto porque a realidade, apesar das tentativas de faze-la 

                                                 
162 Frosini em palestra no Seminário Gramsci: Filosofia e Política, realizado na Faculdade de 

Educação da UFF em 31/07/2012, sob a coordenação do Nufipe. 
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parecer algo que “é” permanentemente, tem a sua essência no movimento, que é 

determinado pela contradição de suas estruturas; desse modo, é o “não-ser” da realidade, 

a sua negação enquanto status quo, que se afigura concretamente como o elemento 

fundamental da sua essência. As massas trabalhadoras, com suas organizações, 

movimentos e lutas, constituem-se e se desenvolvem como negação da realidade 

burguesa, da burguesia, de maneira que esse movimento contraditório se afigura como a 

essência de tal realidade. Ora, se tomamos a síntese como a superação do que “está 

sendo”, o ir além da realidade dada, temos que o movimento das massas trabalhadoras se 

desenvolve como construção econômico-social superior à realidade burguesa; construção 

que se desenvolve como construção da hegemonia dos trabalhadores, portanto, como 

construção político-pedagógica de um novo consenso, na qual, necessariamente, todos se 

educam163. 

Assim, é que o Estado se afigura, nessa nova realidade, como elemento 

fundamental para a realização do governo da sociedade; é o que se pode depreender do 

pensamento gramsciano, o que levou Liguori (2003, p. 173-174) a afirmar o seguinte: 

 

[...] tenho defendido, em linhas muito gerais, que o conceito central dos 

Cadernos não é o de “sociedade civil”, mas o de “Estado ampliado”; 

que, sendo Gramsci um pensador fortemente dialético, Estado e 

sociedade (mas também estrutura e superestrutura) apresentam-se em 

seus escritos como conceitos distintos, mas não organicamente 

separados e separáveis; que essa sua concepção teórica reflete uma 

realidade histórico-social, aquela que dominou o cenário do século XX, 

que fez com que este século possa ser definido como o século do 

desenvolvimento do Estado, de seu “protagonismo” em relação à 

sociedade, embora se trate de um Estado, na maioria dos seus aspectos, 

bem diverso do velho “Leviatã” de Hobbes. 

 

No mundo moderno do século XX, notadamente no pós-guerra, grandes massas 

humanas ingressam no mundo do saber, do conhecimento, da política, etc., participando 

do debate sobre os mais diferentes temas, onde o problema do governo da sociedade 

adquire destaque no cotidiano dessas massas, portanto, as novas especificidades do 

Estado e da Sociedade Civil. Assim, é importante a afirmação de Liguori, defendendo 

que se deve ver nos “Cadernos” maior centralidade conceitual em “Estado ampliado”,  

precisamente para não deixar escapar o esforço de Gramsci em separar apenas 

“didaticamente” Estado e Sociedade Civil para, assim, afirmar o caráter orgânico e 

                                                 
163 Sobre esse processo político-pedagógico é interessante Gramsci (2013, p. 398-400; 1989, p. 

18-20) 
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dialético que marca indelevelmente a relação entre ambos. Do que decorre não haver grau 

de importância ou superioridade de um sobre o outro. Ou seja, para destacar a elaboração 

gramsciana naquilo que tem de fundamental em seu esforço para articular, dialeticamente, 

esses dois elementos do processo humano, de modo a se afigurar “Estado ampliado” como 

a unidade dialética de Estado e de Sociedade Civil.  

Nessa nova realidade, sobretudo agora, o que se destaca é a necessidade dirigir 

o consenso e não apenas comandar coercitivamente; que este recurso, a coerção violenta, 

só deve entrar no governo da sociedade quando um grupo ou individualidades sociais não 

respeitarem a vontade democraticamente construída. Decorre que, somente com a 

hegemonia, ou seja, conjugando força e consenso, é possível governar essa massa 

pensante, participante, crítica; pois, a repressão só funciona até certo ponto, dado que o 

crescimento da oposição, de forma a transbordar os limites da sua necessidade como 

instrumento de controle das massas, é, per si, indicativo de fracasso do “projeto 

hegemônico”. Isto não significa a ausência da tensão, do conflito, no processo 

hegemônico; estes são o motor da história, nascem da condição concreta de vida dos 

indivíduos sociais, do que resulta que a violência não estará desaparecida desse processo. 

Trata-se, conforme Gramsci (1989, p. 92), do fato de que: 

 

[...] as relações de organização internas e internacionais do Estado 

tornam-se mais complexas e maciças, e a fórmula jacobino-

revolucionária da “revolução permanente” é elaborada e superada na 

ciência política pela fórmula de “hegemonia civil”. Verifica-se na arte 

política aquilo que ocorre na arte militar: a guerra de movimento 

transforma-se cada vez mais em guerra de posição, podendo-se dizer 

que um Estado vence uma guerra quando a prepara minuciosa e 

tecnicamente no tempo de paz. Na estrutura de massa das democracias 

modernas, tanto as organizações estatais como o complexo de 

associações na vida civil constituem para a arte política o mesmo que 

as “trincheiras” e as fortificações permanentes da frente na guerra de 

posição: elas fazem com que seja apenas “parcial” o elemento do 

movimento que antes constituía “toda” a guerra, etc. 

 

Temos, assim, que a afirmação de Marx e Engels (2011, p. 42) indicando o 

Estado como “um comitê (Ausschuss) para administrar os negócios comuns de toda classe 

burguesa”, não se afigura em nossos tempos como ultrapassada; mesmo porque, 

insistimos, as estruturas econômicas sobre as quais desenvolve-se a sociedade burguesa, 

dando-lhe as suas características fundamentais, não se modificaram essencialmente desde 

então. Daí Marx (2013, p. 118) defender a necessidade de os trabalhadores “[...] tratar a 

sociedade presente (e isso é válido para qualquer sociedade futura) como o fundamento 
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do Estado presente (ou futuro, para a sociedade futura)” e, assim, não conceber “[...] o 

Estado como uma realidade independente, que possui os seus próprios ‘fundamentos 

intelectuais, morais e livres’”. O que se inaugura, de fato, são práticas governamentais 

novas, que são desenvolvidas, porque requeridas, para a preservação das velhas estruturas 

econômico-sociais da sociedade burguesa. Essas práticas, para atingirem os objetivos 

concretos que aquelas estruturas exigem, face à presença ativo-antagônica das massas 

trabalhadoras, materializam-se expressando o conhecimento da burguesia sobre os 

processos sociais, notadamente sobre as lutas, organizações e movimentos das massas 

trabalhadoras desenvolvidos no sentido da sua autonomização.  

O que se verifica, então, é que a burguesia processa a hegemonia por seu revés, 

isto é, como processo intransigente realizado no sentido de desorganizar, de destruir, a 

organicidade dos grupos subalternos, ao que denominamos de hegemonismo, 

precisamente por esse seu caráter destruidor-conservador, de buscar sempre, com o 

processo do capital, bloquear o desenvolvimento livre e em aberto da humanização do 

homem. Ou, de outro modo, a burguesia busca fazer o processo do capital parecer ou se 

confundir com o processo livre e em aberto de humanização da Humanidade. 

Desse modo, sem perder aquela sua capacidade instrumental, aliás, precisamente 

para dar eficácia à essa “capacidade”, o Estado “amplia-se” em sua configuração 

concreta, de modo a transcender o seu caráter anterior marcado pela coerção violenta no 

sentido de guardar a ordem pública e exigir o respeito às leis, para açambarcar funções 

educativo-morais, conforme requer a nova configuração social marcada por aquela 

presença das massas trabalhadoras. De fato, tais funções nunca se “confrontaram” 

antagonicamente, de forma excludente, no âmbito do Estado ou na configuração do 

Estado concreto164; o que se observa agora é a nova realidade da sociedade de massas a 

exigir que o seu caráter educativo se desenvolva mais e qualitativamente melhor. Daí a 

constatação de Gramsci (1989, p. 149) de que, concretamente: “[...] na noção geral de 

Estado entram elementos que também são comuns à noção de sociedade civil (neste 

                                                 
164 Mesmo nas sociedades em que o trabalho se desenvolvia na forma da escravidão racial, a 

classe proprietária-dominante combinava a extrema violência com elementos ideológicos, notadamente da 

religião, para a conformação não só do escravo, mas, também dos outros setores da sociedade no sentido 

de se conceber e tratar a escravidão como uma “naturalidade”, como uma “necessidade” do progresso 

humano, etc. Daí ainda hoje se falar em pessoas “descendentes de escravos”, como se uma parte da 

humanidade fosse naturalmente escrava; quando, na realidade, essas pessoas foram escravizadas para 

atender o egoísmo econômico-social de determinadas classes sociais – de modo que trata-se de 

descendentes de pessoas escravizadas ou tornadas escravos e não de “escravos”. 
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sentido, poder-se-ia dizer que Estado = sociedade política + sociedade civil, isto é, 

hegemonia revestida de coerção)”. 

O problema que se eleva, portanto, impõe a necessidade da compreensão do 

movimento concreto da sociedade, a relação entre seus elementos estruturais e 

superestruturais e, nesta relação, os instrumentos por meio dos quais o governo se realiza, 

ou busca se realizar, dirigindo, conformando, esse movimento na lógica que expressa. 

Vimos que esse movimento é contraditório, determinado por forças sociais antagônicas 

materializadas nos interesses e necessidades fundamentais das classes sociais 

fundamentais, as quais constituem, contraditoriamente, a totalidade social; que as forças 

dominantes buscam direcioná-lo no sentido da própria preservação, de modo que esse 

direcionamento se afigura na realidade como tentativa reiterada de subalternização das 

massas trabalhadoras, pela força e pelo consenso. Pode-se afirmar, então, que o governo 

da sociedade se desenvolve como a tentativa de promover certo equilíbrio entre esses 

interesses sem que a estrutura material da sociedade se altere, ou seja, sem que a condição 

dominante da classe proprietária se degenere.  

Ora, o que se observa na nova configuração econômico-social é que as massas 

também são chamadas a “ser” governo ou a constituir o governo da sociedade, inclusive 

para além do sufrágio universal; o que não significa dar-lhe autonomia governamental. 

Na verdade, o “ingresso” das massas no Estado dá-se por meio dos organismos sociais 

comumente tomados como próprios da sociedade civil (Associações dos Moradores dos 

Bairros, ONGs, Clubes de Mães, etc.), de modo que, assim, “governam” ou constituem o 

governo da sociedade, ainda que de forma passiva, integrando e afirmando determinado 

consenso. Entretanto, é necessário destacar, que não “apenas” por essa presença passiva 

se caracteriza o movimento das massas trabalhadoras, mas, também e principalmente, por 

suas organizações e lutas antagônicas ao hegemonismo que o Estado burguês expressa e 

desenvolve. 

Gramsci (1989) tratando o Estado como a unidade da diversidade sociedade 

política e sociedade civil, portanto, como um elemento que se desenvolve em 

complexidades cada vez maiores, requeridas pela propriedade privada que se materializa 

na forma das relações sociais que caracterizam o sistema capitalista de produção, vê e 

trata o processo social (determinado pelo confronto entre as duas classes sociais 

fundamentais) mediante determinadas categorias que desenvolve singularmente. Nesse 
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sentido, tem-se que, Guerra de Posição, Guerra de Movimento, Revolução Passiva165, 

etc., concebidas no sentido a que se propõe o estudo gramsciano, isto é, de transformação 

da história pelos trabalhadores na forma da sua emancipação, essas categorias, podem ser 

“enfeixadas” como o esforço teórico-metodológico para se entender a construção 

hegemônica da classe trabalhadora, cujo processo se desenvolve no âmbito da sociedade 

burguesa em sua negação-superação. Por conseguinte, é a categoria Hegemonia (no 

sentido de “construção hegemônica”) o elemento sintetizante, em função do qual as 

demais categorias devem ser compreendidas e tratadas, isto é, como a realização pelos 

trabalhadores do que Gramsci (1989, p. 159-160) denominou de “Grande Política”. Como 

“instrumento” político-pedagógico dessa construção, depreende-se o sentido da 

afirmação de Liguori, segundo o qual, o conceito de “Estado ampliado” é o que é central 

no pensamento gramsciano. 

Da teoria gramsciana pode-se depreender o entendimento de construção 

hegemônica como a construção político-pedagógico imanente às organizações, 

movimentos e lutas autônomos das massas trabalhadoras. Estas que, premidas pelas 

próprias condições materiais de vida, desenvolvem-nas confrontando as estruturas e 

superestruturas da sociedade burguesa no sentido da sua destruição-superação, portanto, 

como construção de um novo projeto societário. Assim, trata-se de um movimento que se 

realiza combinando a reforma da situação imediata, com as lutas ou políticas que buscam 

a transformação das estruturas econômico-sociais donde decorre a especificidade ou 

particularidade econômico-social.  Trata-se de uma construção em que a luta pela 

mudança da realidade imediata, a reforma de determinada particularidade social, embora 

tenha a máxima importância, só adquire validade estratégica, transformadora da 

totalidade, se articulada organicamente ao projeto hegemônico, ou seja, como elemento 

da construção de uma nova materialidade econômico-social, em cujo processo o novo 

homem é elaborado. 

Daí que o problema da relação entre sociedade política e sociedade civil, 

decorrente da relação entre estrutura e superestrutura, refere-se ao movimento real, 

concreto, da sociedade. Que, assim, deve ser entendido como o movimento determinado 

pelos interesses e necessidades contraditórios das duas classes sociais fundamentais. 

Portanto, se para a classe proprietária-governante, o problema se afigura na forma da 

necessidade de governar esse movimento conservadoramente; para as massas 

                                                 
165 Gramsci (1989, p. 67-81). 
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trabalhadoras, o problema emerge em toda a sua dureza e complexidade no sentido 

contrário. É dessa relação contraditória que emerge o fato insofismável da existência de 

governantes e governados, anterior e superior ao sufrágio universal; cujas atividades 

caracterizam o governo da sociedade. Então, a premissa gramsciana apresentada a seguir, 

adquire importância singular para as massas trabalhadoras no sentido de conhecer e 

integrar criticamente o governo da sociedade; diz Gramsci (1989, p. 19): 

 

[...] pretende-se que existam sempre governados e governantes, ou 

pretende-se criar as condições em que a necessidade dessa divisão 

desapareça? Isto é, parte-se da premissa da divisão perpétua do gênero 

humano, ou crê-se que ela é apenas um fato histórico, correspondente a 

certas condições?  

  

É por esse referencial que devemos verificar como se materializa esse 

movimento em terras mato-grossenses no período de 1980 – 2010, de modo a se 

evidenciar o caráter do governo real desta sociedade. Em face do que vimos, e partindo-

se do fato de que a materialidade social mato-grossense (o conjunto das relações sociais 

que caracterizam o modo de ser desta sociedade) está unificada na forma do que está 

patenteado como Agronegócio (o qual tratamos mais pormenorizadamente no Capítulo 

III), se é de determinada materialidade ou estrutura que decorrem os elementos das 

superestruturas, inclusive os elementos Estado/Governo – pode-se afirmar que o controle 

sobre o governo da sociedade mato-grossense é exercido pelos proprietários-empresários 

das diversas atividades que compõem o Agronegócio? Respondendo afirmativamente à 

pergunta, decorrem as seguintes questões fundamentais: como e por quais meios, essa 

classe realiza concretamente esse governo? 

Estabelecido que o governo efetivo da sociedade não é constituído integralmente 

pelo sufrágio universal, senão em seu aspecto formal, aparente; que, embora não se 

desconsidere o processo governamental mato-grossense determinado pelo sufrágio 

universal e, assim, a ação dos mandatários (legislativo e executivo) eleitos, tem-se que é 

no conjunto das políticas estatais efetivadas no período (as quais estão articuladas e 

prefiguram um projeto econômico-social que não se explica em seus limites estaduais), é 

nessas políticas, onde se deve buscar o caráter fundamental do governo mato-grossense, 

a sua essência, aquilo que o caracteriza concretamente. Refere-se aqui à efetivação de tais 

políticas, pois, o discurso daqueles mandatários sobre o seu alcance e objetivos, 

geralmente, anuncia o que não se efetiva; do que decorre para as massas trabalhadoras as 

mais equivocadas interpretações: hora atribuindo ao mandatário incompetência ou 
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descompromisso, hora remetendo às dificuldades naturais a não efetivação do anunciado, 

etc. Quando, de fato, o descompasso entre o discurso do mandatário e o resultado prático 

de tais políticas não é acidental, nem involuntário, mas, a expressão da lógica do processo 

governamental que ele ou ela carnifica. Tem-se assim, que esse discurso em si, afigura-

se como elemento “material” dessa governabilidade. 

Assim sendo, temos que o governo real da sociedade não se acha na figura dos 

mandatários produzidos pelo sufrágio universal, ainda que estes se apresentem como tal. 

Depois, que o caráter fundamental do governo, a natureza do governo, face à premissa 

gramsciana, desenvolve-se, concretamente, como negação do protagonismo 

emancipatório das massas trabalhadoras; de modo que se pode afirmar, em resposta 

àquela premissa, que tal forma de governo busca a própria perpetuação, ou seja, a 

preservação da relação hierarquizada entre governados e governantes. É o que se pode 

concluir, observado o sentido das políticas estatais concebidas e efetivadas desde o 

Governo Vargas; as quais, intensificaram-se no governo ditatorial decorrente do Golpe 

de 1964, quanto a abrangência e o volume de ações e recursos públicos desprendidos, 

que, no pós-ditadura, não se alteraram fundamentalmente quanto a sua natureza de 

submeter tudo aos interesses do capital. 

Mas, quem governa, então? Se não se trata dos indivíduos atomizados, de 

personalidades em suas individualidades (embora sejam os indivíduos que emerjam 

imediatamente como os que se elegem e assumem cargos ou funções dirigente nas 

instâncias do poder governamental-estatal e, assim, realizam praticamente o “governo”, 

que encaminha administrativamente o conjunto de ações que são concebidas e efetivadas 

no âmbito da Administração Pública em geral – Executivo, Judiciário e Legislativo), é 

necessário captar o governo real da sociedade se realizando nas relações sociais essenciais 

que determinam a vida social. Tais relações, são as que materializam o processo 

produtivo, ou seja, das relações sociais de produção dominadas e governadas pelo 

empresário, decorre o governo efetivo da sociedade. Com efeito, se esse processo 

produtivo é marcado essencialmente pela contradição da condição econômico-social da 

classe produtora e da classe proprietária, o governo da sociedade desenvolver-se-á 

também contraditoriamente, em razão dessa contradição. 

À guisa de ilustração, tome-se o caso dos governos de Carlos Bezerra (PMDB, 

1987-1990) e Dante de Oliveira (PDT/PSDB, 1995-1998). Estas lideranças que, com suas 

histórias de vínculos com as lutas e organizações dos trabalhadores inclusive de combate 

à Ditadura, ganharam eleitoralmente e assumiram a chefia dos respectivos governos, 
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defendendo propostas, projetos democratizantes das estruturas de poder, de 

fortalecimento das lutas e organizações dos trabalhadores, etc.; mas, em determinado 

momento, transigiram para o que era requerido pelo status quo. Corporificavam, assim, a 

anedota atribuída a um ex-presidente da República, segundo a qual, “governo é como 

violino: toma-se com a esquerda e toca-se com a direita”. Os dois acabaram por conduzir 

seus governos no sentido contrário ao que defendiam inicialmente, de modo a se poder 

afirmar que, ao final, poucos foram tão camaradas com o grande capital e em negação às 

lutas e movimentos populares, quanto esses.  

Verificadas as políticas econômicas mais importantes, ou de maior impacto na 

realidade mato-grossense, isto é, as políticas dos governantes estaduais que concorreram 

efetivamente para a transformação estrutural da realidade estadual, notadamente no 

período de 1980 a 2010, não é possível identificar um único “grande projeto”, que tenha 

sido realizado no sentido de beneficiar, especificamente as massas trabalhadoras na sua 

perspectiva emancipatória. As “iniciativas” efetivadas  neste sentido, desenvolveram-se 

forçadas pelas próprias massas com suas lutas e movimentos, mas, precariamente e 

sempre ameaçadas de interrupção e extinção. O que se constata como o modo “normal”, 

deliberado, de ser desses governos, são as ações governamentais estratégicas, sendo 

concebidas e desenvolvidas sob o objetivo de fortalecimento e de expansão do capital; 

objetivo que é anunciado pelos próprios mandatários como a forma de atender às 

necessidades e reivindicações das massas. Efetivadas, essas políticas impactaram e 

seguem impactando as massas trabalhadoras segundo a lógica do desenvolvimento 

capitalista, confirmando-as, portanto, como força de trabalho assalariada que, assim, só 

pode se desenvolver subsumida, subalternizada, à finalidade do processo capitalista.  

Evidencia-se, assim, o conteúdo político-administrativo e jurídico fundamental 

do governo da sociedade mato-grossense, é esse o conteúdo básico da visão de mundo 

das massas trabalhadoras, é no sentido da afirmação daquela lógica que elas vêm sendo 

educadas, inclusive os educadores. Dessa realidade econômico-social contraditória 

decorrem e se desenvolvem concretamente os sujeitos sociais fundamentais do processo 

social mato-grossense, os quais, organicamente vinculadas às classes sociais 

fundamentais, manifestam-se socialmente conforme as necessidades e interesses dessas 

classes (portanto, cada um fazendo as mediações necessárias com os interesses e 

necessidades contrárias). É nesse sentido que se pode entender o protagonismo da 

FAMATO, FIEMT, TV Centro América/Globo, FECOMÉRCIO, APROSOJA, etc., na 

defesa dos interesses do capital; bem como dos diversos sindicatos e outras organizações 
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dos trabalhadores, como o MST, entidades vinculadas à Igreja, etc., além de diversos 

outras iniciativas cuja importância ainda não se pode estabelecer por sua abrangência 

social, mas pela qualidade do contraponto que estabelece com o sistema produtivo do 

Agronegócio – é o caso das experiências em Sistemas Agroflorestais, Agroecologia, 

cooperativas, etc.  

Temos, assim, de um lado o protagonismo hegemonizante das forças do status 

quo e, do outro, as forças populares de resistência e construção hegemônica dos 

trabalhadores. Os interesses antagônicos dessas duas classes sociais confluem para a 

Administração Pública de forma muito concreta, isto é, reivindicando parte do fundo 

público no sentido de financiar a realização de políticas, projetos, ações dos seus 

interesses. É em vista dessa disputa, nem sempre clara ou entendida pelas massas, que a 

Administração Pública se realiza, desenvolvendo as suas ações. Ações que, geralmente, 

são precedidas do convencimento das massas sobre a sua legitimidade e “alcance social”, 

para, então, serem efetivadas sob o consenso que afirma o hegemonismo. Daí que, entre 

os recursos do fundo público serem destinados às obras de adaptação estrutural para uma 

escola pública funcionar em regime de tempo integral, ou serem utilizados para a 

pavimentação de alguns quilômetros de estrada para “reduzir os custos do frete”, 

garantindo maior “competitividade para a economia estadual”, as massas são 

convencidas, geralmente, a apoiar o asfaltamento.   

Na realidade, temos a lógica do capital unificando tudo conforme a sua 

necessidade vital; de modo que, se a preocupação dos candidatos é cada um parecer mais 

capaz de servir aos interesses do capital que qualquer outro, a do juiz não fica atrás: vai 

no sentido de se comportar, através das suas decisões, como um colaborador dedicado ao 

desenvolvimento social na forma do que requer o Agronegócio166. Corrobora isto os 

meios de comunicação, notadamente as TVs e as emissoras de Rádio; afinal, conforme 

indica Semeraro (2009, p. 69): “[...] o sistema-mundo atual tem consciência de que a alma 

da dominação é a publicidade”. A Administração Pública na figura, especialmente, do 

Executivo e do Legislativo e, estes, como os que administram o desembolso direto do 

fundo público, acaba por expressar o que exige essa lógica. O governo da sociedade, 

portanto, desenvolve-se como um conjunto de relações sociais hegemonizadas pelo 

capital, de modo que, observando-se os “governos” (mandatos de governador) que se 

sucederam nesse período no Estado, por suas políticas mais importantes, constata-se que 

                                                 
166 Conforme se verificou na razão da realização do comentado seminário realizado pelo Sistema 

FAMATO e pelo Judiciário estadual. 
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todos concorreram intransigente e prioritariamente para a estruturação e o 

desenvolvimento do Agronegócio. 

Pelas políticas de “incentivo fiscal” e outros benefícios instituídos no sentido de 

apoiar a implantação, o desenvolvimento, o incremento, etc., dos negócios e empresas 

privadas, verifica-se que o Governo Estadual sempre foi muito “atencioso” no 

atendimento às reivindicações da classe proprietária mato-grossense. Dentre essas 

políticas destacam-se, por exemplo: a instituição do PRODEI167 – Programa de 

Desenvolvimento Industrial, através da Lei Estadual 5.323 de 19/07/1988; do PRÓ-

MADEIRA – Programa de Desenvolvimento do Agronegócio da Madeira, através da Leis 

Estadual 7.200, de 09/12/1999; do FUNDEIC – Fundo de Desenvolvimento Industrial e 

Comercial de Mato Grosso, através da Lei Estadual nº 7.310/2000; do FETHAB – Fundo 

de Transporte e Habitação, através da Lei Estadual 7.263 de 27/03/2000; sem contar os 

diversos incentivos instituídos pelo Governo Federal e, ainda, aqueles de 

responsabilidade dos municípios, instituídos para “atrair” investimentos. Os quais, vão da 

isenção de impostos e taxas à doação de terrenos, abertura ou pavimentação de estradas, 

etc.  

Para o que aqui se objetiva, não há necessidade de pormenorizar o conteúdo 

dessas leis e dos respectivos decretos regulamentadores; interessa-nos perceber: a) o 

esforço do Estado/Governo na instituição de políticas e respectivas leis para favorecer a 

implantação e o desenvolvimento dos negócios e empresas privadas à custa do fundo 

público168; b) que esse mesmo esforço não se verifica em relação ao atendimento às 

necessidades educacionais das massas trabalhadoras, por exemplo, no sentido de se criar 

um “fundo especial” para custear as despesas necessárias à implantação da “Escola Básica 

Integral em Tempo Integral”. Não se manifesta aí, de forma concreta, o caráter de classe 

do Estado e desses governos? 

É interessante observar que a instituição de todas essas leis se deu sob o 

argumento e a defesa da sua imperiosa necessidade para o desenvolvimento em geral da 

sociedade, tomando-se, assim, o desenvolvimento (expansão, incremento, etc.) dos 

negócios, empreendimentos ou empresas privadas, como o meio ou a forma com que o 

                                                 
167 Esse Programa foi alterado depois para PRDEIC – Programa de Desenvolvimento Industrial 

e Comercial de Mato Grosso, mediante a Lei  
168 Conforme matéria publicada em 23/10/2015, no site de notícias Mídia News: “Em todo o ano 

passado [2014, para uma] arrecadação [estadual] de R$ 16,785 bilhões [foi concedido para o empresariado] 

o valor de R$ 1,5 bilhão das polêmicas renúncias fiscais.” Disponível em: 

http://www.midianews.com.br/conteudo.php?sid=260&cid=245825 Acessado em 23/10/2015, às 11:27h. 

 



233 

 

progresso da sociedade em geral é promovido169. Mais interessante ainda, é se verificar 

que, no corpo dessas leis e nos seus regulamentos, geralmente passa despercebido os 

procedimentos administrativos que efetivam a lei, ou seja, não se evidencia claramente 

para a sociedade como se dá a concessão desses benefícios, nem como se realiza a 

fiscalização sobre as empresas “incentivadas” durante a execução do benefício e seus 

resultados170. 

Observemos, por exemplo, o caso do CODEIC – Conselho de Desenvolvimento 

Industrial e Comercial, instituído através da Lei Estadual 3.681, de 28/11 de 1975, 

regulamentado, inicialmente, pelo Decreto 1.399 de 13/06/1978171, cuja finalidade, 

conforme o Art. 1º deste Decreto era “[...] estudar e propor as diretrizes ao 

desenvolvimento industrial e comercial do Estado, apreciar e julgar os pedidos de 

                                                 
169 É importante lembrar que o desenvolvimento do capital, o processo da valorização, que 

pressupõe a sua expansão/acumulação, inclusive novos negócios e atividades produtivas, requer o consumo 

de mais força de trabalho; entretanto, essa necessidade do capital por mais mão-de-obra, faz as massas 

crerem que, o crescimento/valorização do capital, significa a possibilidade do seu “sucesso” ou da sua 

“prosperidade” econômica – de modo que, elas mesmas, reivindicam dos governos o incentivo ao capital. 

Claro, concebem assim, porque educadas nesse sentido; de forma que não percebem se tratar do processo 

“do capital”, portanto, para atender as necessidades e interesses do capital – não do Trabalho ou dos 

trabalhadores. Melhor dizer, ainda não percebem criticamente que, tal como entram, os trabalhadores saem 

desse processo como proprietários “apenas” da própria força de trabalho, a qual são compelidos a vender 

por ser o único meio disponível para se manterem vivos. 
170 É esclarecedora a matéria publicada em 14/10/2015, publicada pelo site de notícias Aguaboa 

News: “O incentivo fiscal é um benefício concedido às empresas privadas para favorecer suas instalações 

em território mato-grossense como a redução no pagamento de impostos como o ICMS (Imposto Sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços). 

Em troca, tem metas a cumprir como obras sociais nos municípios em que estão instalados, quantidade de 

empregos diretos e indiretos que devem ser gerados, o que melhora a distribuição de renda. 

No total, 829 empresas são favorecidas em Mato Grosso devidamente cadastradas no Prodeic (Programa 

de Desenvolvimento Industrial e Comercial). 

As investigações da Polícia Civil relacionadas à Operação Sodoma suspeita que até 70 empresas tenham 

sido favorecidas irregularmente. 

As auditorias do TCE, no entanto, elencam diversas irregularidades cometidas pelos gestores nos últimos 

anos. Uma das violações supostamente cometida pelo governo do Estado seria infringir a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) ao dispensar estudo de impacto econômico e medidas compensatórias diante 

da diminuição de receita tributária, o que pode resultar na nulidade da concessão de incentivos fiscais. 

Conforme levantamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE), somente em 2012, dos R$ 1,131 bilhão 

concedido em incentivos fiscais, aproximadamente R$ 775,968 milhões a apenas 20 grandes grupos 

econômicos. Em 2013, o valor atingiu R$ 1,3 bilhão. 

A lista das maiores empresas beneficiadas aponta ainda a Ambev, City Lar, JBS, Gazin, Fiagril, BRF Foods, 

Bunge, Cargil, dentre outros. Todas deixaram de recolher milhões em tributos aos cofres públicos. 

O Ministério Público Estadual (MPE) instaurou mantém em sigilo inquéritos que apuram a suspeita de 

irregularidades e corrupção na concessão de incentivos fiscais pelo governo do Estado. A investigação é 

conduzida pelo Núcleo de Defesa do Patrimônio Público. 

A suspeita é que a política de incentivo fiscal adotada desde a gestão do ex-governador Blairo Maggi (PR) 

tem favorecido uma restrita parcela de empresários com redução de tributos e sem ter nenhum 

acompanhamento técnico do governo do Estado. Assim, o Estado estaria agindo para criar uma casta de 

privilegiados em detrimento de melhor arrecadação aos cofres públicos.” Disponível em: 

http://www.aguaboanews.com.br/noticias/exibir.asp?id=1677&noticia=incentivos_fiscais_mt_deixou_de

_arrecadar_mais_de_r_4_bi Acessado em: 19/01/2016. 
171 Observe-se, que essa composição foi alterada, mas, alterou a natureza dessa composição. 
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incentivos fiscais e subsídios financeiros formulados de ao acordo com a legislação 

específica”. Pela composição do Conselho, determinada por esse decreto regulamentador, 

vê-se que o desenvolvimento industrial e comercial se afigura como assunto ou matéria 

privativa da classe proprietária, sobre o qual a opinião dos trabalhadores não teria 

qualquer importância ou necessidade para o governo e mandatários. É o que se pode 

verificar, especialmente, no artigo que trata da composição:  

 

Art. 2º - O Conselho de Desenvolvimento Industrial e Comercial - 

CODEIC, compõe-se dos seguintes membros natos: 

 

1. Secretário de Indústria, e Comércio e Turismo; 

2. Secretário da Fazenda; 

3. Secretário de Planejamento e Coordenação Geral; 

4. Secretário da Agricultura; 

5. Presidente do Banco do Estado de Mato Grosso - BEMAT; 

6. Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso; 

7. Presidente da Federação do Comércio do Estado de Mato Grosso; 

8. Presidente da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso. 

 

Embora o Conselho tenha por objetivo ou finalidade o que foi transcrito acima, 

envolvendo a sociedade em geral e o desembolso de recursos públicos para a “iniciativa 

privada”, o poder de decisão sobre a definição de quem será incentivado ou beneficiário 

desses recursos se restringe a representantes da classe proprietária, nenhum representante 

da classe trabalhadora tem “assento” no Conselho. Pode-se argumentar que subjaze em 

tal composição a ideia de que o Governo ou os representantes da Administração Pública 

representariam toda a sociedade, de forma que as presenças dos representantes do 

empresariado se devem à uma especificidade “técnica”, de se “ouvir” quem está 

diretamente envolvido com o “problema”. O problema é que o Conselho trata, decide, 

concede, direta e/ou indiretamente, sobre os recursos da sociedade, os quais, conforme 

declarações do próprio empresariado172, são fundamentais e imprescindíveis para a 

                                                 
172 É ilustrativa a matéria publicada pelo site Olhar Direto em 03/04/2013, informando sobre 

reuniões entre o Governo Estadual e o empresariado estadual para tratar da política de renovação dos 

incentivos fiscais; conforme a matéria: “[...] o recém ex-presidente do conselho [Conselho Deliberativo dos 

Programas de Desenvolvimento de Mato Grosso – Condeprodemat] Pero Nadaf, atual secretário Chefe da 

Casa Civil, devido a regras da unificação do ICMS, estará vetado novos contratos de incentivos fiscais, mas 

vários estados estão estudando formas de prorrogar os atuais contratos de incentivos fiscais por até vinte 

anos. Em Mato Grosso, a proposta do governo seria prorrogar por mais dez anos, com uma redução anual 

de 1/10. “Estamos a seis meses estudando a possibilidade de renovação ou não [...] Não queremos perder 

competitividade com os outros estados e perder as empresas que estão instaladas aqui graças aos incentivos. 

Com essa fórmula, manteremos os incentivos, mas o governo vai ser recompensado mais tarde pela perda 

inicial na arrecadação” [...] Por outro lado, o setor empresarial defende a renovação dos contratos de 

incentivos fiscais por mais 20 anos sem alterações. De acordo com o presidente da Federação as Industrias 

de Mato Grosso (Fiemt), Jandir Milan, cuja empresa é beneficiária da renúncia de impostos, sem as políticas 
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alavancagem, estruturação e desenvolvimento de projetos econômico-sociais que de um 

modo ou de outro impactam a vida social em geral; portanto, dizem respeito ao conjunto 

da sociedade, e não apenas ao interesse empresarial. 

Pretende-se aqui, destacar como o governo real da sociedade é realizado, 

excluindo a presença física dos trabalhadores das instâncias ou espaços em que as 

decisões fundamentais são tomadas. Também evidenciar que essa exclusão é realizada 

“normalmente”, como se fosse uma “normalidade” (e tem sido) reservar a definição das 

políticas de desenvolvimento comercial e industrial aos empresários e seus prepostos. 

Destacar, ainda, que a sociedade está educada para isso, de forma que não se viu 

manifestação, pelo menos publicamente, de organizações e movimentos dos 

trabalhadores contra essa privatização das decisões sobre políticas comerciais e 

industriais estadual. Revela-se, então, como a classe proprietária se apodera das instâncias 

da Administração Pública legalmente e, dessa forma, exerce o governo da sociedade em 

nome dos seus negócios e interesses, passando para a opinião pública a ideia de que está 

sempre a defender o “interesse” de todos, indistintamente173.  

O que se constata e afigura-se em concreto, é a indicação gramsciana (2012, p. 

203), segundo a qual, não se deve confundir: “[...] o Estado com a burocracia estatal”, 

porque,  

                                                 
de incentivo muitos negócios fecharão as portas pois a logística estadual é “muito ruim” comparada a das 

outras unidades federativas. “Vivemos em um ambiente de competição global. Sem os incentivos não tem 

como competir com empresas de São Paulo, por exemplo. Vamos pegar a Bimetal (empresa do prefeito de 

Cuiabá, Mauro Mendes), que é dona de 70% do mercado nacional de torres de celular. Vocês acham que 

sem os incentivos ele conseguiria um preço para concorrer com empresas de fora? A barra de aço aqui é 

mais cara, o frete é mais caro, tudo é mais caro”, afirmou Milan. 

Questionado se as empresas que atualmente recebem incentivos estão cumprindo com a contrapartida 

social, o presidente da Fiemt citou os empregos gerados direta e indiretamente pelas empresas. No caso da 

Votorantin, instalada em Cuiabá, seriam 300 motoristas de caminhões que fazem o transporte diário dos 

materiais de construção, movimentando restaurantes, consumindo combustível e fazendo toda engrenagem 

comercial da cidade gerar, sem nem mesmo serem funcionários da indústria beneficiada. 

“Minha empresa nem tem benefício fiscal completo. Apenas 85% do imposto são abatidos pelo programa, 

eu ainda pago 15%. A contrapartida social é que eu gero trezentos empregos. São trezentas pessoas que vão 

ao supermercado, as lojas, ao shopping e fazem dinheiro circular pela cidade”, completou 

Recentemente, vários sindicatos iniciaram uma campanha contra os incentivos fiscais alegando que esse 

benefício é o culpado pela baixa arrecadação do estado em comparação à riqueza gerada em Mato Grosso. 

Para os sindicalistas, os problemas de falta de recursos para investir na Saúde, Segurança, Educação e outras 

áreas prioritárias para a sociedade se deve ao montante que o estado deixa de arrecadar com os incentivos 

fiscais [...] Criada no governo do falecido Dante de Oliveira, os incentivos fiscais ganharam força na gestão 

de Maggi sob a tutela do também já falecido Cloves Vetoratto. Com o fim desse benefício aos empresários, 

Silval tentaria colar em Blairo uma suposta falha de gestão. 
173 Exemplifica isto por seu pior aspecto, a prisão do Ex-Governador do Estado, Silval Barbosa 

e os Secretários da Casa Civil e de Fazenda, dentre outros. Todos acusados de corrupção, inclusive pela 

forma fraudulenta de agir, em conluio com empresários, na concessão dos respectivos incentivos fiscais. 

Observe-se, ainda, que esses governantes são destacados empresários, alguns dos quais conhecidos por sua 

longa história como dirigentes de entidades empresariais no Estado. 
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[...] dado que sociedade civil e Estado se identificam na realidade dos 

fatos, deve-se estabelecer que também o liberalismo é uma 

“regulamentação” de caráter estatal, introduzida e mantida por via 

legislativa e coercitiva: é um fato de vontade consciente dos próprios 

fins, e não expressão espontânea, automática, do fato econômico. 

(GRAMSCI, 2012, p. 47) 

 

Tem-se neste caso concreto, a negação do princípio liberal que propaga a 

separação entre sociedade política e sociedade civil, para indicar a atividade econômica 

como privativa da sociedade civil; esta que deve se desenvolver sem a intervenção do 

Estado, por “conta e risco” do protagonismo do empresário. Vê-se que isto se trata de 

uma “ideologia”, cujo objetivo é “educar” as massas no sentido de mantê-las ignorando 

a estrutura e o funcionamento da sociedade burguesa. Na realidade, o processo 

econômico-social burguês hodierno, “todo elemento social homogêneo é “Estado”, diz 

Gramsci (Idem, p. 203), todo “[...] cidadão é “funcionário” se é ativo na vida social 

conforme a direção traçada pelo Estado-Governo174, e tanto mais é “funcionário” quanto 

mais adere ao programa estatal e o elabora inteligentemente”.  

Bem diferente é o processo de instituição de políticas que favorecem, 

especificamente, os trabalhadores: primeiro a lei só é aprovada sob mobilização e luta dos 

trabalhadores, depois, a instituição, per si, da lei, ainda não garante a realização do 

conquistado – geralmente, mais e maiores lutas serão necessárias para que seja efetivada; 

o que não garante a sua permanência. Pode-se apresentar como exemplo, a construção de 

moradias populares realizadas com recursos e apoios dos Governo Federal, Estadual e 

Municipais. Aparentemente, tem-se que se trata de uma política voltada para atender, 

sobretudo, as necessidades dos trabalhadores; mas, verificado todo o processo: da 

concepção à construção dos residenciais, constata-se que tais residenciais não dispõem 

de nenhum equipamento sociocultural para o uso dessas massas (praças, teatro, biblioteca, 

quadra poliesportiva, etc.), a qualidade arquitetônica e estrutural das casas é ruim, além 

de não se levar em conta sequer as condições climáticas, ambientais, onde são 

edificadas175. Pode-se afirmar, então, que, face a isto, ao montante de recursos “aplicados” 

e a ausência de ações de fiscalização e punição/reparação contra as empresas construtoras 

de tais obras, ao fim, a principal preocupação dos governos/mandatários responsáveis 

                                                 
174 Grifos nossos. 
175 Pelo menos é o que se pode constatar nos residenciais do projeto “Minha Casa, Minha Vida” 

construídos em Cuiabá e Várzea Grande, onde não se verificou esses equipamentos, nem esses outros 

cuidados. 
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diretos pela realização das obras não é a segurança, o conforto, o bem-estar dos futuros 

moradores – mas, a obra em si, o negócio, por meio do qual se dá a valorização do capital. 

No mesmo sentido, é interessante lembrar as lutas dos educadores, pais de 

alunos, alunos, etc., para a conquista dos avanços que a Escola Pública mato-grossense 

vivenciou nos anos de 1980: Gestão Democrática, Hora-Atividade, 30% da receita 

estadual para a Educação, Piso Salarial com base no Salário Mínimo do Dieese, etc. Duras 

batalhas foram realizadas para esses avanços serem instituídos em lei, notadamente na 

Constituição Estadual, mas, luta maior foi travada para fazer cada uma dessas conquistas 

serem efetivadas pelos mandatários. Entretanto, enquanto nunca se viu os mandatários 

(senão, pálidas e honrosas exceções) se posicionarem fortemente contrários aos impactos 

causados pelas concessões feitas ao empresariado no Tesouro ou nas finanças do Estado, 

esses mesmos mandatários não perdiam uma oportunidade para denunciar a 

“impossibilidade” de o Estado suportar os gastos que essas conquistas educacionais 

impunham aos cofres públicos; por conseguinte, uma a uma foram destruídas totalmente, 

ou reduzidas em sua abrangência ou significado original.  

Enfim, o que podemos concluir sobre o governo efetivo da sociedade mato-

grossense é que ele expressa em sua normalidade o hegemonismo requerido pelo 

Agronegócio. Não há que se diferenciar, nesse sentido, o que foi desenvolvido no período 

da Ditadura do que se desenvolveu depois, inclusive agora: o caráter das políticas 

fundamentais não se alterou, essencialmente. O que não significa dizer, que não houve 

experiências político-administrativas interessantes, ou tentativas de construções 

institucionais contraditórias e em negação a esse hegemonismo. O que se pretende aqui, 

entretanto, é evidenciar a natureza dos governos desenvolvidos nesse período em Mato 

Grosso, especialmente por suas políticas estruturantes da materialidade estadual, as quais 

culminarão no Agronegócio e na forma do seu desenvolvimento hodierno. 

É essa natureza que não se explica pela vontade ou pelo espírito do mandatário 

particular, do governador, do prefeito ou do vereador; os quais, na maior parte das vezes, 

funcionam como prepostos da classe proprietária e, assim, seus discursos e suas ações são 

realizadas no sentido do convencimento das massas para o consenso no sentido do que 

requer o hegemonismo. Face a isto, determinados “argumentos” governamentais precisam 

ser evidenciados em sua natureza hegemonista, isto é, que são realizados para “educar” 

as massas no sentido de, negando a si mesmas, defenderem o processo econômico-social 

do capital como o meio pelo qual se realizarão como sujeitos da própria história.  
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Do mesmo modo, é necessário afirmar que muitas das experiências político-

administrativas desenvolvidas no âmbito da Administração Pública (em que se destacam 

várias experiências realizadas no campo da Escola Pública176) serviram, no mínimo, para 

demonstrar que o “fracasso” ou interrupção dessas experiências se deu não por 

incompetência ou razões de ordem “técnica”, mas, exatamente porque estavam “dando 

certo” na perspectiva da construção da autonomização dos trabalhadores. Na realidade, 

essas experiências não “fracassaram”, elas foram destruídas pelos “governantes” no 

processo da luta de classes, pela força do hegemonismo. A concepção, o desenvolvimento 

e a destruição dessas políticas revelam, per si, que o sucesso ou o fracasso da ação 

governamental e, assim, o modo de ser dos mandatários, só podem ser entendidos e 

tratados corretamente no âmbito da luta de classes.  

 

4.2 O “Governo” na concepção das massas trabalhadoras 

A concepção sobre o Governo que está generalizada e se materializando como 

verdade, que se efetiva unificando o pensamento e a ação majoritários das massas, é a 

expressão da concepção de mundo requerida dessas massas pela materialidade econômica 

dominante; com efeito, a expressão ou realização dessa visão de mundo pelas massas, 

tende a conformá-las no movimento conservador daquela materialidade, portanto, em 

negação à sua autonomização. Contudo, ainda que verdadeira, esta é uma afirmação vaga, 

porque não expressa concretamente a dinâmica desse processo, ou seja, não esclarece 

como, político-pedagogicamente, a concepção da classe proprietária se entranha e se 

desenvolve como ideia das massas subalternas. 

De início é importante estabelecer que se trata, fundamentalmente, de um 

processo educacional, político-pedagógico, desenvolvido sobre as massas, que, 

consequentemente, conceitua o Estado e a Sociedade com determinado conteúdo, o qual, 

fundamenta-se em determinada concepção do mundo. Trata-se de uma concepção, de 

uma teoria, decorrente e afirmadora da materialidade social, da estrutura econômica, 

sobre a qual a sociedade se realiza concretamente. Portanto, é o “espírito” da 

materialidade capitalista, cujo modo de ser, a sua vitalidade, expressa inexoravelmente a 

dinâmica da preservação/expansão dessa “materialidade”. A vitalidade ou o movimento 

fundamental dessa visão de mundo se efetiva como convencimento e formação/educação, 

                                                 
176 Por exemplo, ver em Arruda (2016). 
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vice-versa, das massas sobre a forma como a sociedade está organizada e desenvolvendo-

se.  

Então, esse processo político-pedagógico se materializa conferindo legitimidade 

àquela estrutura social, afirmando-a por um caráter natural e democrático; afigurando-

se, assim, como o cimento que unifica ou procura unificar a sociedade conforme a 

necessidade vital dessa materialidade, de modo a expressá-la como se fosse a forma 

“normal”, legítima (porque, inclusive, estatuída em lei), definitiva, de ser da sociedade. 

Trata-se de um processo que se desenvolve em todos os organismos sociais o tempo todo 

e por todos os meios, de modo que, “totalizando” a vida, materializa-se no modo de ser 

dos que concebem tal materialidade como natural, como uma normalidade da “evolução” 

natural da vida. Assim, sem conhecer a gênese concreta de tal materialidade, tomando-a 

por seu modo aparente de ser, isto é, pela forma como lhes é apresentada, sua “gênese” 

se confunde com a “história” da humanidade, parecendo existir desde sempre.  

Com efeito, tomam as concepções dominantes que estão universalizadas nos 

organismos sociais em que tomam parte, como norma de vida, porque se desenvolvem 

como verdade não só para si, mas, para “todo” o seu grupo social; assim porque, conforme 

Gramsci (1981, p. 26): “[...] nas massas como tais, a filosofia não pode ser vivida senão 

como uma fé”. Temos assim, a concepção dominante universalizada e absorvida pelas 

massas de modo a orientá-las na vida concreta, buscando conformá-las no processo 

político-governamental hegemônico, portanto, uma concepção de Estado e de governo 

que se materializa, não como pura ideia ou pensamento, mas, como “materialidade”, 

como modo concreto de ser das massas conformadas ao que requer o processo do capital. 

Por essa concepção, enraizada inclusive no interior da Escola Pública entre os 

educadores, de modo a orientar o processo educacional-escolar, não se verificam as 

especificidades que caracterizam fundamentalmente o Estado, daquelas que caracterizam 

o Governo da sociedade; ou seja, não se distingue no plano superestrutural, o Estado como 

instrumento governamental, do Governo como a vontade política em ato – enfeixa-se tudo 

como expressão do “público”, de “governo”, em oposição ao que é “privado”, ao que é 

“econômico”.  

Conforme Gramsci (1989, p. 32), essa formulação: 

 

[...] baseia-se num erro teórico do qual não é difícil identificar a origem 

prática: a distinção entre sociedade política e sociedade civil, que de 

distinção metódica se transforma e é apresentada como distinção 

orgânica. Assim, afirma-se que a atividade econômica é própria da 
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sociedade civil e que o Estado não deve intervir na sua regulamentação. 

Mas como na realidade fatual sociedade civil e Estado se identificam, 

devem-se considerar que também o liberalismo é uma 

“regulamentação” de caráter estatal, introduzida e mantida por 

caminhos legislativos e coercitivos: é um fato de vontade consciente 

dos próprios fins, e não a expressão espontânea, automática, do fato 

econômico. 

 

De fato, essa distinção é imperceptível em sua efetivação cotidiana, prática, 

porque tudo se desenvolve como governo, na perspectiva de determinada conformação 

econômico-social das massas. Sua distinção, entretanto, atende a uma necessidade de 

caráter político-pedagógico, isto é, de conhecer precisamente a realidade em seu caráter 

concreto, para que a ação política seja dirigida eficientemente no sentido da 

transformação desejada. Dessa forma, é necessário entender que o Estado, enquanto 

“conjunto contraditório” de instituições públicas e privadas que, pela força e pelo 

convencimento ou consenso, organiza e procura governar o processo social, só se 

materializa como relação social; e o Governo, por seu turno, é fundamentalmente a 

relação social contraditória, a ação estabelecida entre dirigentes e dirigidos, governantes 

e governados. O problema é o caráter desse governo, portanto, o caráter da relação 

estabelecida entre os governantes e os governados. Tal caráter, entretanto, não se 

desenvolve, não se efetiva, apenas como “mera” espiritualidade, ou forma – ele se define, 

sem ser uma coisa ou um objeto, por uma materialidade econômica, que se universaliza 

socialmente no modo concreto de ser da sociedade. 

Daí Gramsci (1989, p. 45-46) afirmar, com base na formulação marxiana177 

sobre o movimento resultante da relação entre a estrutura e superestrutura da sociedade, 

que: 

 

[...] deve-se distinguir no estudo de uma estrutura os movimentos 

orgânicos (relativamente permanentes) dos elementos que podem ser 

denominados “de conjuntura” (que se apresentam como ocasionais, 

imediatos, quase acidentais). Também os fenômenos de conjuntura 

dependem, é claro, de movimentos orgânicos, mas seu significado não 

tem um amplo alcance histórico: eles dão lugar a uma crítica política 

miúda, do dia-a-dia, que investe os pequenos grupos políticos e as 

personalidades imediatamente responsáveis pelo poder. Os fenômenos 

orgânicos dão margem à crítica histórico-social, que investe os grandes 

                                                 
177 Marx (2003, p. 6): “Uma organização social nunca desaparece antes que se desenvolvam 

todas as forças produtivas que ela é capaz de conter; nunca relações de produção novas e superiores se lhe 

substituem antes que as condições materiais de existência destas relações se produzam no próprio seio da 

velha sociedade. É por isso que a humanidade só levanta os problemas que é capaz de resolver e assim, 

numa observação atenta, descobrir-se-á que o próprio problema só surgiu quando as condições materiais 

para resolvê-lo já existiam ou estavam, pelo menos, em via de aparecer”.   
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agrupamentos, acima das pessoas imediatamente responsáveis e acima 

do pessoal dirigente. 

 

Conforme vimos, a concepção liberal-burguesa divulga Estado/Governo como 

entidade que se estruturaria por meio do sufrágio universal, desenvolvendo-se a partir daí 

sem relação direta, orgânica, com as estruturas da sociedade, portanto como 

superestrutura que se explica per si. Sem esse vínculo ou desenvolvendo-se 

independentemente do processo econômico, o Estado/Governo se realizaria acima da 

sociedade, como uma entidade fruto da vontade de todos para elaborar, cuidar e vigiar o 

regramento a que todos devem estar submetidos no sentido do bem geral. Assim, o 

Estado/Governo emerge como o espaço do “público”, da “política” e dos “políticos”, 

apartado da vida econômica, em certa contradição com o mundo da produção, da 

iniciativa privada. Daí que, na medida em que sua estrutura e o seu desenvolvimento são 

sustentados, “financiados”, pelo que a iniciativa privada produz, a sua grande função 

deveria ser a de garantir as condições necessárias e adequadas para que o processo 

produtivo, sob a responsabilidade dessa iniciativa privada, se desenvolvesse com mais 

celeridade, produtividade e sem sobressaltos, etc.  

Concebe-se, dessa forma, certo vínculo, mas, negativo, em relação ao que é 

“público”, ao que é “estatal”; enquanto que a “sociedade” é tida como o espaço do 

privado, da produção econômica, da livre iniciativa, que deve se desenvolver com sua 

própria e ilimitada autonomia, livre da interferência do “poder público”. Observe-se, 

entretanto, aqui, que “sociedade” não se refere ao conjunto dos indivíduos em geral; antes, 

face a esse “conjunto”, trata-se da sua “parte” produtiva, do seu “setor produtivo”, ou 

seja, do empresário-proprietário, do dirigente do processo produtivo – a quem e onde, 

respectivamente, os trabalhadores se encontram subalternizados.  

Portanto, a concepção que está universalizada, desenvolve-se demonstrando que 

o Estado/Governo é um organismo complexo, com vida própria, cuja atividade 

fundamental deve ser a de garantir determinada “ordem pública”, precisamente aquela 

instituída em lei. Fazendo parecer que o Estado/Governo existe em função do egoísmo 

natural dos indivíduos, o qual tenderia a degenerar a Sociedade, o que justificaria a 

instituição e o uso da força judicial e policial-militar, etc. Mas, o mais importante que se 

deve observar nessa concepção, é a sua tentativa de demonstrar que a atividade 

estatal/governamental se desenvolveria independente, apartada, da atividade empresarial, 

da vida econômica da sociedade; que tal independência, se é interessante face à 
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necessidade de se promover o desenvolvimento para todos com o fundo público, deveria 

ter, entretanto, o referencial político-administrativo da iniciativa privada – a qual (ao 

contrário do que é público-estatal) produziria ou desenvolver-se-ia sempre segundo 

padrões de honestidade, objetividade, transparência e eficiência. 

Por essa concepção, o Estado/Governo e a Sociedade Civil/Mundo da Produção 

seriam esferas independentes. Então, demonizando aquele a partir da sua aparência 

imediata, afigurada na imagem asquerosa dos políticos profissionais, destaca e divulga 

como suas características fundamentais: a leniência, que impediria de atender ao ritmo 

que o processo produtivo requer; a corrupção, que dali contaminaria toda a sociedade; o 

gigantismo (pessoal, órgãos, atividades, etc.), que consumiria os recursos que deveriam 

ser aplicados na redução do “custo da produção”; o tratamento perdulário aos recursos 

públicos, que sorveria o fundo público com atividade desimportantes, etc. Em outro 

sentido, enaltecendo a “sociedade”, apresenta-a como o espaço dos protagonistas do 

desenvolvimento, do progresso, da “criação de empregos e da geração de renda”, como o 

espaço da produção das riquezas, enfim. Com efeito, as massas trabalhadoras tendem a 

conceber Estado, Governo e Sociedade em bloco, não distinguindo as especificidades do 

Estado e do Governo, nem percebendo a estruturação e o movimento concretos da 

sociedade para além de um conjunto formado por uma miríade de indivíduos guiados pelo 

próprio egoísmo particular. 

Dada a contradição estrutural da sociedade, decorre que, conforme já afirmado, 

o Estado só pode se desenvolver contraditoriamente; ou seja, anunciando-se 

“teoricamente”, abstratamente, como o elemento da conciliação social, ao tempo em que, 

para efetivar tal “conciliação”, exige a conformação de todos na estrutura econômica 

capitalista. Na realidade, tal “conciliação”, significaria a autonegação das massas, a 

renúncia da sua autonomização, para quedarem-se conformadas no hegemonismo. Impõe 

à sociedade, então, como se fosse o seu curso natural, não a dinâmica de um 

desenvolvimento livre e em aberto da humanidade (no sentido da humanização livre e 

revolucionária de si mesma), mas, a dinâmica da valorização, da autovalorização do 

capital. Desenvolve-se assim, pela força e pelo convencimento, determinada 

humanização do homem, ou seja, o seu aburguesamento. Daí que os trabalhadores, cuja 

concepção de mundo está horizontalizada na forma do senso comum (que é a 

materialização, a realização, da filosofia da classe dominante como política, isto é, como 

o modo de ser das massas), a todo instante são instados pela própria realidade a pensar e 

a agir diferente do que requer o processo de aburguesamento; é o que exige a sua condição 
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concreta de existência nessa realidade econômico-social, embora nem sempre tenham as 

condições teórico-metodológicas para “pensar” diferente. 

De fato, as massas veem emergir e se desenvolverem relações específicas entre 

o Estado, o Governo e a classe proprietária, na forma de procedimentos político-

administrativos e jurídicos que distinguem esta classe do “restante” da sociedade, 

elevando-a a patamares superiores e privilegiados; ou seja, percebem praticamente, que 

o Estado/Governo não se desenvolve igualmente para todos, que há uma “opção 

preferencial” pelos que tem o poder econômico. Então, a concepção das massas sobre o 

Estado/Governo neutro entra em crise. Entretanto, desvalidas de outra concepção de 

mundo e premidas pelos “fundamentos” da filosofia hegemonizante na forma do senso 

comum, tratam o problema: a) como uma deformação, uma degeneração, dos indivíduos 

que, movidos por seus interesses privados e mesquinhos, degenerariam a “ordem social”; 

b) mas, sob a mesma lógica, atribuem o problema à massa de eleitores que, incapaz de 

eleger o “melhor”, degrada o processo do sufrágio universal ao negociar o voto, etc. 

Aos olhos das massas trabalhadoras, o governo da sociedade se afigura como o 

resultado da vontade soberana do conjunto dos indivíduos que constituem a sociedade e, 

que essa vontade é livre e autonomamente exercida mediante o voto que cada um desses 

indivíduos deposita nas urnas, constituindo, assim, o governo que será realizado conforme 

a “competência”, a “índole”, o “caráter”, etc., do indivíduo-mandatário eleito. Para as 

massas, as urnas constituem o governo da sociedade. 

Com efeito, por esse processo, fica desaparecida a sociedade por sua estrutura 

econômico-social concreta, de forma que ao invés das classes sociais fundamentais, o que 

emerge e se eleva como o elemento fundamental da constituição do governo da sociedade 

é o eleitor, que assim, afigura-se como uma abstração. No entanto, é necessário observar 

que, na realidade, mesmo com todo o esforço dessa classe para controlar o sufrágio, dele 

pode emergir (e emergem) mandatários comprometidos (ou sensíveis) e, mesmo, 

vinculados organicamente às massas trabalhadoras, por suas lutas e organizações 

autonomizadoras; pelo que se constata o caráter contraditório do sufrágio e seus limites 

para o domínio da classe proprietária; mas, também, limitado no sentido da 

autonomização das massas.  

 

4.3 A concepção Marxiana e o seu desenvolvimento sobre Estado e Sociedade Civil  

A teoria social marxiana trata o Estado e a Sociedade como expressão orgânica 

de determinada materialidade econômica, isto é, como produto de determinadas relações 
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sociais estabelecidas pelos homens para produzir suas condições materiais de vida. Vista 

assim, já elaborada, apartada do processo em que se desenvolveu, não se tem 

imediatamente, a compreensão desse processo nem do significado e do alcance político-

filosófico dessa concepção de mundo para o pensamento humano. Ao confrontar as 

concepções que tratavam e tratam o Estado como produto do desenvolvimento da 

inteligência, da evolução do espírito, etc., ou, que teria se realizado para organizar os 

homens/mulheres no sentido de superar o “estado” de barbárie, isto é, para salvá-los do 

“estado” de autodestruição em que se encontravam, a concepção marxiana estabeleceu 

um novo e superior referencial teórico-metodológico para o pensamento humano, 

revolucionando-o.  

Tal revolução efetiva-se desde a forma como confronta e supera o conhecimento 

anterior: desenvolvendo-se num processo em que deslinda a filosofia política hegeliana 

por sua gênese, que vê fundada na ideia do filósofo, cuja atividade, no sentido do 

desenvolvimento do conhecimento, toma o real idealizado e não em sua materialidade 

concreta, de modo que esse real é elevado ao patamar da ideia-superior que se produziu 

por si mesma referenciada no real idealizado. Decorre, então, uma filosofia política 

inovadora, revolucionária que, para além da insuficiente interpretação da realidade, indica 

a necessidade de se transformar a materialidade econômico-social, por meio de um 

“movimento real”178, com um caráter político-pedagógico revolucionário, como condição 

para se desenvolver uma nova espiritualidade e, assim, o novo homem/mulher.  

Se em Hegel o Estado aparece como “Espírito real e infinito para si”179, na teoria 

marxiana, em contraposição a essa concepção do Estado como a ideia superior realizada, 

desenvolvem-se fundamentos teórico-metodológicos que revelam o Estado como produto 

da história da humanidade, isto é, como o resultado das relações sociais estabelecidas 

pelo homem no processo de produção das suas condições materiais de vida. Se em tal 

processo a espiritualidade humana é desenvolvida, desenvolve-se vinculada e 

expressando concretamente aquela materialidade, de modo que, assim, emerge como 

espiritualidade historicamente determinada e não como a ideia ou o pensamento que se 

realiza por si mesmo. Daí que, com a complexificação do processo produtivo, 

precisamente, quando o modo de produzir as condições materiais de vida é alterado 

                                                 
178 Marx e Engels (1984, p. 42): “Chamamos comunismo ao movimento real que supera o atual 

estado de coisas. As condições deste movimento resultam da premissa atualmente existente”. 
179 Marx (2010, p. 29). 
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radicalmente pela divisão social do trabalho, novas relações sociais são desenvolvidas e 

emergem na forma do Estado, requerido por essa divisão.  

Tal divisão, para Marx e Engels (1984, p. 35):  

 

[...] só se torna realmente divisão a partir do momento em que surge 

uma divisão do trabalho material e espiritual. A partir desse momento, 

a consciência pode realmente dar-se à fantasia de ser algo diferente da 

consciência da práxis existente, de representar realmente alguma coisa 

sem representar nada de real – a partir desse momento, a consciência é 

capaz de se emancipar do mundo e de passar à formação da teoria 

“pura”, da teologia, da filosofia, da moral, etc., “puras”. 
 

Realcemos, então, o caráter fundamental dessa divisão, isto é, como o elemento 

do processo humano que determinará um novo modo de ser da humanidade; portanto, um 

modo de ser que decorre diretamente das relações sociais de produção, determinadas por 

essa divisão; que os dois autores (Idem, p.37) explicitam a partir da: 

 

[...] repartição, e precisamente a repartição desigual tanto quantitativa 

como qualitativa, do trabalho e dos seus produtos, e portanto a 

propriedade, a qual já tem o seu embrião, a sua primeira forma, na 

família, onde a mulher e os filhos são os escravos do homem. [...] De 

resto, divisão do trabalho e propriedade privada são expressões 

idênticas – numa enuncia-se em relação à atividade o mesmo que na 

outra se enuncia relativamente ao produto da atividade. 

 

Essa nova realidade social, determinada pela divisão social do trabalho, isto é, 

pelo surgimento da propriedade privada, que aparta a humanidade entre proprietários e 

não-proprietários, desenvolver-se-á em níveis cada vez maiores de complexidades e, 

assim, marcada pelo surgimento de novas “instituições” e “sujeitos sociais” requeridos 

para o desenvolvimento de atividades afirmadoras de tal apartação – dentre os quais o 

Estado. Conforme Marx e Engels (Idem, p. 37):  

 

[...] precisamente por esta contradição do interesse particular e do 

interesse comunitário que o interesse comunitário assume uma forma 

autônoma como Estado, separado dos interesses reais dos indivíduos e 

do todo, e ao mesmo tempo como comunidade ilusória, mas sempre 

sobre a base real (realen Basis) dos laços existentes em todos os 

conglomerados de famílias e tribais [...] e especialmente [...] das classes 

desde logo condicionadas pela divisão do trabalho e que se diferenciam 

em todas essas massas de homens, e das quais uma domina todas as 

outras. 
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Temos assim o Estado como a unificação do poder político da sociedade, que a 

“governará” no sentido de atender interesses determinados: precisamente aqueles 

relativos dos grupos sociais dominantes. Conforme Netto e Braz (2012, p. 84) é o Estado 

absolutista que dá origem ao moderno Estado nacional, com os elementos próprios deste: 

“uma força armada sob comando único, uma burocracia e um sistema fiscal”. É 

interessante a observação que esses autores fazem sobre o processo de estruturação do 

Estado absolutista, o qual, ao tempo em que se constituía como um “instrumento a serviço 

do conjunto dos senhores feudais”, também contrariava interesses individuais de “um ou 

outro senhor feudal”, mas, fundamentalmente, atendia ao interesse dos “grupos mercantis 

mais ricos”, precisamente a classe social que emergia do antigo regime. 

 

Enterrado o antigo Regime, abre-se o século XIX com o Estado criado 

pela burguesia triunfante, o Estado burguês. Colocando a seu serviço 

aqueles “órgãos onipotentes” de que falava Marx (o exército, a polícia, 

a burocracia), a nova classe dominante articulou a superestrutura 

necessária para o desenvolvimento das novas forças produtivas de que 

o seu ascenso era o inequívoco indicador: criam-se  as melhores 

condições para a concretização histórica do modo de produção que tem 

como uma das suas classes fundamentais a burguesia – trata-se do modo 

de produção capitalista, gestado no ventre do feudalismo e no interior 

do qual a produção generalizada de mercadorias ocupa o centro da vida 

econômica. (Netto e Braz, 2012, p. 87, 88) 

 

Assim, é da necessidade de transformação radical da realidade social burguesa, 

materializada na forma do modo capitalista de produção, que Marx e Engels vão procurar 

compreender e explicitar o Estado para além ou em superação das concepções idealistas 

que naturalizam a sua aparição e o seu desenvolvimento, ao conceberem isto como 

evolução natural do homem e não como processo histórico. Depreende-se que, a própria 

concepção nova e revolucionária representa, por si mesma, uma transformação do 

processo humano, na medida em que se impõe como novo marco referencial para o 

“curso” do desenvolvimento da sua “espiritualidade”; isto porque, desenvolve-se como 

uma teoria que não se limita ou se satisfaz apenas com a intepretação do mundo180, impõe-

se também como elemento vivo, ativo, da sua transformação radical. Decorre, então, uma 

nova perspectiva de devir, fundada no próprio homem/mulher, de modo que o 

conhecimento, concebido como expressão do processo material de produção, refere-se ao 

homem/mulher em sua integralidade intelectual-espiritual, portanto, não mais apartado 

                                                 
180 Marx e Engels (1984, p. 111), Tese sobre Feuerbach, Tese 11: “Os filósofos tem apenas 

interpretado o mundo de maneiras diferentes, a questão é transformá-lo”. 
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da vida prática, não mais como “filosofia dos filósofos” – agora, como “Filosofia 

Política”, como “práxis”. 

Com efeito, vê-se o Estado emergir da “materialidade econômica” marcada, 

transformada, pela propriedade privada; portanto, é partir dessa materialidade 

contraditória que o Estado se desenvolve com a marca dessa contradição e, assim, 

afirmando, buscando preservar tal estrutura por sua “parte” dominante, isto é, no sentido 

de atender aos interesses e necessidades vitais da classe proprietária.    

Daí que o Estado, que tem a “maldição de estar preso à matéria”, que em nossos 

tempos é a “matéria econômica” na forma do Capitalismo181, desenvolve-se conforme as 

transformações do processo produtivo, expressa-as. Ainda que em sua atividade concreta 

guarde certa independência em relação à classe proprietária, não se afigura como negação 

desse princípio, pois, de fato, o Estado não se desvincula, não se autonomiza, da 

materialidade que constitui essa classe social e segue confirmando-a, contraditoriamente. 

Por não ter vida própria, autônoma, face à estrutura da sociedade, o Estado tende sempre 

a confirmar essa materialidade que lhe dá origem, cuja preservação interessa 

definitivamente à classe proprietária, à classe dominante. Entretanto, também constitui a 

materialidade econômica da sociedade burguesa, mas como negação, as condições 

materiais de vida das massas trabalhadoras, daí que o seu movimento real só pode se 

materializar contraditoriamente. Com efeito, por não poder expressar o interesse de todos 

igualmente, materializa-se e expressa-se como coerção e convencimento, como força e 

consenso, em relação às massas trabalhadoras que, por suas condições sociais, tendem a 

“confrontá-lo” – e, de fato, o confrontam. 

Assim, o “estar sendo” do Estado e das massas trabalhadoras, enquanto classe 

social, efetiva-se na forma de relações sociais e não como coisa/instituição ou conjunto 

de coisas/instituições, nem como o indivíduo em si ou multidão abstrata. Trata-se, 

portanto, de um processo político-pedagógico das massas, as quais, ao tempo em que 

buscam garantir melhores condições materiais de vida, educam-se sobre si mesmas e 

                                                 
181 Tem-se o Capitalismo como um movimento econômico específico determinado pelo capital, 

portanto, pressupõe determinada estrutura da qual decorre a dinâmica fundamental. Conforme Marx (1975, 

p. 830): “O sistema capitalista pressupõe a dissociação entre os trabalhadores e a propriedade dos meios 

pelos quais realizam o trabalho. Quando a produção capitalista se torna independente não se limita a manter 

essa dissociação, mas a reproduz em escala cada vez maior. O processo que cria o sistema capitalista 

consiste apenas no processo que retira ao trabalhador a propriedade de seus meios de trabalho, um processo 

que transforma em capital os meios sociais de subsistência e os de produção e converte em assalariados os 

produtores diretos. A chamada acumulação primitiva é apenas o processo histórico que dissocia o 

trabalhador dos meios de produção. É considerada primitiva porque constitui a pré-história do capital e do 

modo de produção capitalista”.    
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sobre a estrutura e o funcionamento da sociedade. É nesse processo que as massas se 

elevam conscientemente acima do senso comum, isto é, em negação e superação da 

concepção de mundo da classe dominante que está divulgada e assimilada, 

generalizadamente, como o conhecimento correto e necessário.    

Dado esse caráter “material” da gênese e do desenvolvimento do Estado no 

processo da humanidade (no mundo moderno) e, dessa maneira, o seu aspecto 

instrumental para o exercício e a conservação do poder, do status econômico-social e 

político da classe proprietária, ou seja, para a conservação da condição dominante e 

governante da classe proprietária, constata-se que o governo real, concreto, da sociedade 

não é constituído “integralmente” nos limites do sufrágio universal; embora, o que, por 

esse meio, é constituído, tenda a confirma-lo. Ainda que o sufrágio universal tenha grande 

importância para a definição dos governos, notadamente para a sua legitimação social, a 

definição concreta do governo real da sociedade é anterior ao sufrágio, na medida em que 

este decorre da materialidade que busca se impor como o governo efetivo da sociedade. 

Assim, dadas as contradições insanáveis das estruturas econômico-sociais capitalistas, 

essa materialidade se desenvolve, face à presença crítico-ativa das massas trabalhadoras, 

buscando influenciar/governar o sufrágio, inclusive selecionar as candidaturas, bem como 

determinar o modo de proceder dos eleitos. 

Trata-se de um instrumento que, situado na esfera da superestrutura, desenvolve-

se pela luta entre as massas populares e os donos dos mercados, ou seja, marcado pelos 

interesses materiais, econômicos, das classes sociais fundamentais; portanto, tendo como 

“meta” não “apenas” o sufrágio em si, mas, o domínio e o controle sobre o 

Estado/sociedade civil – isto é, também por este meio, revestir-se de poder para 

definir/preservar ou redefinir/transformar o caráter fundamental do Estado (a função 

estatal) face a realidade econômico-social capitalista. Trata-se, na verdade, de uma 

disputa que só pode ser entendida como luta de classes, que os donos dos mercados, 

inclusive por meio do Estado e do sufrágio em si, tentam fazer parecer às massas como 

manifestação das características e interesses egoísticos das individualidades em si, 

quando, de fato, expressa as necessidades e interesses das classes sociais fundamentais; 

de modo que, quanto mais aqueles discursam sobre a desnecessidade do Estado, mais dele 

se apropriam, mais o instrumentalizam, para que seja a expressão dos seus interesses de 

proprietários.  

Vê-se, então, como se imbricam na realidade concreta, Estado e Sociedade Civil, 

dialeticamente; a razão de tal unidade dialética, deve-se buscar no fato de que “as relações 
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jurídicas como as formas de Estado” (Marx VER EM: Para a Crítica da Economia 

Política) não existem per si, de modo que não podem ser compreendidas em si mesmas. 

Com efeito, em Marx (2010, Crítica da filosofia do Direito de Hegel), ao contrário do que 

está patenteado na filosofia hegeliana, portanto em superação a esta, a Sociedade Civil 

“ganha” o status de “materialidade” que substancia o Estado – porque, na realidade, a 

Sociedade Civil é o “estado” dos homens fazendo-se homens e, assim, afigura-se como 

os homens sendo tal humanidade em construção. É o “momento” em que se produz e se 

desenvolve o interesse, o ser, o devir, que “repercutirão” na anatomia e no movimento, 

na dinâmica, do Estado; daí Virgínia Fontes182 afirmar que: 

 

Marx e Engels demonstram que o pensamento liberal nascente, mais do 

que compreender o Estado burguês, tomava parte na luta burguesa 

contra as formas de Estado precedentes e as antigas classes dominantes. 

Os liberais consideravam como 'natureza humana' as características 

predominantes na sociedade burguesa; ocultavam a existência da 

relação social de exploração e subalternização entre as novas classes 

sociais, idealizando um formato para Estado e autonomizando-o; 

desconsideravam o processo histórico que levou à instauração de 

Estados e, ainda mais grave, aboliam o futuro, apresentando o Estado 

burguês como necessidade eterna. Sua visão de mundo reiterava 

permanentemente a dominação burguesa e sua forma de Estado. Após 

sua crítica radical, Marx e Engels praticamente abandonam o conceito 

de sociedade civil, relegando-o ao passado liberal. 

 

Portanto, para Marx (2011), especialmente na sociedade burguesa, antes de a 

Sociedade Civil ser concebida como “predicado” do Estado, afigura-se como o palco em 

que a História se desenvolve, ou seja, é o terreno em que se dá a luta de classes, o 

movimento que decorre dos interesses e necessidades antagônicas das classes sociais 

fundamentais – onde se localiza a gênese do Estado. 

O Estado como decorrente dessa realidade contraditória, só pode se desenvolver 

como elemento orgânico contraditório de tal realidade, daí que ao “repercutir” sobre ela 

como instrumento do interesse dominante (em negação ao interesse dos grupos 

subalternos), efetiva-se como educador/conformador destes grupos ao que requer a 

dominação, mediante o desenvolvimento do consenso, bem como o emprego da violência 

sobre tais grupos. Mas, em tal processo (que é o da luta de classes), também o Estado é 

“educado”, é “conformado” no sentido de expressar o que lhe exige a realidade, que é 

cambiante, conforme indicado. O Estado, então, afigura-se como expressão do processo 

                                                 
182 In: Dicionário da Educação Profissional em Saúde, Verbete Sociedade Civil. Disponível em:  

http://www.sites.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/socciv.html Acessado em 16/11/2015. 
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da luta de classes, portanto, um instrumento (por seus aparatos) em disputa pelas classes 

sociais fundamentais. Emerge, assim, a sua importância na sociedade moderna, seja para 

a preservação, seja para a transformação dessa sociedade. Nesse sentido é interessante a 

reflexão de Atilio Boron (2009, p. 34 – 35) sobre como se processa a luta de classes em 

nossos dias e, nesta, como se afigura e se desenvolve o Estado, o Mercado, a Sociedade, 

os subalternos, etc.: 

 

[...] George Soros numa recente reportagem publicada pelo jornal 

italiano La Repúbblica[...] garante que “os mercados votam todos os 

dias” [...] “Não restam dúvidas, continua, “que os mercados forçam os 

governos a adotar medidas impopulares que, no entanto, são 

indispensáveis. Decididamente, o verdadeiro sentido do estado repousa 

hoje nos mercados” [...] 

Se é assim, se os mercados votam todos os dias, em que posição fica o 

humilde e anônimo membro do “demos” – sustentáculo último de um 

regime que diz governar em seu nome e para o seu bem – que em países 

como os nossos vota quando eles desejam? [...] Como compreender, à 

luz das normas democráticas, que alguns que votam todos os dias, ao 

passo que a esmagadora maioria da sociedade o faz uma vez a cada dois 

anos? 
  

A elaboração de Boron, explicita a complexidade do processo social capitalista, 

tomando o sufrágio universal como um elemento que se revela insuficiente para a classe 

proprietária governar a sociedade, ao mesmo tempo o demonstra (por sua insuficiência 

face à presença totalitária dos mercados no exercício do governo da sociedade) com uma 

função importante para a conformação dessas massas aos interesses dominantes. 

Entretanto, subjaz o risco que o sufrágio representa para o status quo, na medida em que 

é um processo que se substancia nos interesses e necessidades antagônicas das classes 

sociais fundamentais, notadamente dos sonhos de libertação dos grupos subalternos. 

Assim, embora tenda, face à força coercitiva do capital, ser um instrumento da 

preservação da ordem capitalista, desenvolve-se como um processo em disputa, em que 

se manifesta a luta de classes e, assim, desenvolve-se como um processo político-

pedagógico, pelo qual os grupos subalternos também se educam.  

Daí o esforço do status quo para, antes do voto, alterar as regras (sob as quais é 

realizado o processo eleitoral) no sentido de fazer o sufrágio se materializar não como a 

vontade soberana das massas eleitoras, mas, sobretudo, como preservação da ordem 

capitalista; mais que isto, alheio à vontade popular, às suas necessidades e sonhos, 

expressados ou não nas urnas, segundo Boron (idem, p. 36) o mercado:  
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[...] institui um [...] mecanismo decisório: um sistema de voto 

qualificado [...] completamente isolado das influências e demandas que 

pudessem proceder do cidadão comum e corrente. Num regime como 

este são muito poucos, apenas um punhado, os atores que podem votar 

todos os dias; nesse cenário privilegiado, onde são tomadas as grandes 

decisões estatais e a orientação das políticas públicas, quem conta são 

as grandes firmas (a maioria delas de origem transnacional e 

indiferentes diante da sorte que podem ter os países nos quais operam) 

e certos conglomerados econômicos que, desde remotos centros de 

poder econômico e financeiro internacional, elaboram uma estratégia 

de intervenção nos mercados da periferia. Os demais não contam: não 

só não contam os trabalhadores, mas tampouco as camadas médias, a 

pequena burguesia e outros grupos e frações do empresariado [...] 

votam tão-só os segmentos mais concentrados do capital. O resto fica 

de fora. 

 

Por óbvio que seja, é importante destacar o sentido conservador das leis que 

instituem e organizam, conforme os interesses do hegemonismo, o sufrágio universal, 

limitando o seu alcance no sentido do atendimento às necessidades e interesses históricos 

das massas trabalhadoras; dessa forma, manifesta-se a sua imprescindibilidade para a 

realização do consenso necessário à preservação e ao desenvolvimento da dominação 

burguesa. Ainda assim, embora a “soberania” da vontade popular das massas eleitoras se 

afigure, pelo sufrágio, revestida da mais “absoluta liberdade” limitada ao voto (que tende 

a excluir essas massas, especialmente os trabalhadores, do exercício direto do governo da 

sociedade), não há que se negar a importância do caráter pedagógico dos processos 

político-eleitorais (bem como das ações ou realização dos mandatários constituídos 

através do sufrágio), face às necessidades, interesses e sonhos das massas trabalhadoras, 

para o desenvolvimento das suas lutas, movimentos e organizações. 
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CAPÍTULO V 

O CARÁTER CONCRETO DA EDUCACÃO 

Introduz-se o estudo sobre a natureza da educação-escolar das massas 

trabalhadoras, procurando compreender o caráter essencial e concreto da educação. A 

partir de Marx (2003), tem-se este caráter como a síntese de múltiplas determinações, a 

unidade da diversidade teoria e prática – que só podem ser entendidas como elementos 

que nascem e se desenvolvem com o processo humano, portanto, indissociáveis do 

processo em que o humano é elaborado como tal, pela práxis183do próprio homem. Com 

efeito, concebe-se a Educação em sentido geral, como a expressão concreta da vida 

humana em sua totalidade (Pinto, 1984); noutros termos: é o processo pelo qual as 

sociedades buscam difundir o saber ou o conhecimento que desenvolveram e seguem 

desenvolvendo sobre si mesmas e o mundo – do que decorre ser um processo 

historicamente determinado.   

Neste capítulo, são levantadas e tratadas questões teóricas no sentido de 

explicitar, inicialmente, o processo educacional dos trabalhadores sob o domínio do 

capital, que se desenvolve como realidade/movimento mundial; busca-se, em seguida, 

situar e compreender as concepções e procedimentos político-pedagógicos que tem 

orientado esse processo conforme as especificidades da produção capitalista que se 

desenvolve em Mato Grosso, por sua supremacia econômica e política. Assim, 

evidenciada a realidade econômico-social mato-grossense hegemonizada pelo 

Agronegócio como a materialidade da qual decorre a formação espiritual do ser social 

mato-grossense, espera-se demonstrar essa espiritualidade concretamente, isto é, como a 

expressão das relações sociais que efetivam tal materialidade, portanto, 

contraditoriamente: como afirmação da “generalidade burguesa” e, em 

negação/superação do hegemonismo, como construção de uma nova humanidade. 

Pretende-se revelar que o processo educacional-escolar das massas 

trabalhadoras mato-grossenses (desenvolvido fundamentalmente no interior da Escola 

Pública), ao expressar as contradições da materialidade econômico-social estadual, 

desenvolve-se como permanente “crise”: a “crise da qualidade do ensino”. Com efeito, 

buscar-se-á esclarecer o caráter concreto dessa crise e dessa “qualidade”, o que exige 

situá-las no movimento real da sociedade, que é determinado pela luta de classes. 

Pressupondo-se essa “crise” como a expressão do confronto entre os interesses 

                                                 
183 Sobre práxis, especialmente no sentido indicado por Marx, é importante o trabalho de 

Vázquez (2007, p. 219 – 237). 
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antagônicos das classes sociais fundamentais, os quais, face à finalidade da educação das 

massas trabalhadoras, manifestam-se: a) expressando a impossibilidade de o Agronegócio 

determinar o processo educacional escolar dos trabalhadores integralmente, conforme 

seus interesses e necessidades hegemônicas, b) evidenciando o fato de que os 

trabalhadores, por suas concepções e práticas políticas mais avançadas, ainda não 

conseguem determinar o desenvolvimento desse processo conforme as suas necessidades 

e interesses históricos184.  

Dessa forma, espera-se esclarecer que, na realidade estadual das massas 

trabalhadoras não existe apenas o tipo humano conformado na lógica do Agronegócio; 

com efeito, destacar-se-á o caráter contraditório dessa conformação e, assim, a sua 

negação, isto é, o que se desenvolve na forma das organizações e lutas autônomas e 

autonomizadoras dos subalternos. É isto que se pretende evidenciar como fundamental, 

não enquanto ação de indivíduos particulares, mas, como o sujeito-social que, por seu 

protagonismo político em confronto ao status quo, desenvolve-se construindo uma nova 

formação social. Assim, ao fim deste capítulo, espera-se ter esclarecidos e justificados, 

os referenciais teóricos e metodológicos que direcionam a pesquisa e a exposição dos 

seus resultados.      

 

5.1 A Totalidade como o ponto de partida teórico-metodológico 

No meio educacional-escolar está universalizada a compreensão de que o 

processo de ensino e aprendizagem, para se desenvolver adequadamente, deve “partir da 

realidade do aluno”. É o que se vê sendo afirmado em seminários, reuniões e encontros 

da “formação continuada” de professores e professoras, bem como nas “reuniões 

pedagógicas”, de planejamento, “rodas de conversa”, etc., em nossas escolas. Essa 

concepção é difundida e assimilada como um princípio para o desenvolvimento de um 

processo educacional escolar que esteja vinculado às necessidades reais dos alunos, 

notadamente dos da Escola Pública – no que os educadores estão corretos. O problema 

emerge e se agiganta quando se verifica que, nesses mesmos momentos e espaços, a 

concepção de “realidade” e de “aluno” não se refere nem à realidade, nem ao aluno em 

                                                 
184 Em Marx (2011) pode-se verificar a manifestação viva e trágica da luta entre as classes sociais 

fundamentais, cujo confronto é exposto e analisado de forma singular. Na introdução, Engels (p. 187 – 197) 

apresenta resumidamente, os elementos fundamentais daquela guerra, em que a proclamação da Comuna e 

o seu “fim” trágico representam um dos capítulos mais emblemático, político-pedagogicamente, da luta dos 

trabalhadores – evidentemente, essa introdução não faz prescindir da leitura do texto principal. 
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concreto; do que deriva um processo educacional escolar “abstrato”, porque alheio às 

necessidades reais do aluno real. 

Verifica-se que, ali, o aluno e sua realidade são tomados e tratados reduzidos às 

próprias particularidades, como elementos autônomos e autoexplicáveis, afigurando um 

conjunto de elementos justapostos. Restam, assim, abstratos, na medida em que as 

conexões orgânicas, as relações contraditórias que essas particularidades estabelecem 

entre si e com a totalidade, vice-versa, ficam “desaparecidas”, desqualificando ou 

negligenciando a importância do “todo” que constituem e no qual “adquirem” o sentido 

do próprio ser. Diferentemente dessa concepção, tem-se que, para a construção de um 

entendimento concreto sobre uma particularidade, sobre o indivíduo particular e sua 

respectiva condição, é necessário, de início, tomá-lo como elemento orgânico da 

totalidade – esta compreendida como realidade viva, por suas determinações e 

movimentos contraditórios. Com efeito, tomar a totalidade como categoria de análise de 

determinado “estágio” do processo humano, precisamente do “estágio” em que o processo 

capitalista se desenvolve em Mato Grosso na forma da produção hegemonizada pelo 

Agronegócio, exige “situar” este processo na sua relação com o capitalismo mundial e, 

assim, caracterizar a forma como o trabalho é materializado em tal processo.  

Nessa perspectiva, é interessante lembrarmos a caracterização que Marx e 

Engels (2011, p.44-45) fazem da totalidade-capitalista em seu estágio “inicial”: 

 

Com o rápido aperfeiçoamento de todos os instrumentos de produção, 

com as comunicações imensamente facilitadas, a burguesia arrasta para 

a civilização todas as nações, até mesmo as mais bárbaras. Os baixos 

preços de suas mercadorias são a artilharia pesada com que derruba 

todas as muralhas chinesas, com que força à capitulação o mais 

obstinado ódio dos bárbaros aos estrangeiros. Obriga todas as nações, 

sob pena de extinção, a adotarem o modo de produção da burguesia; 

obriga-as a ingressarem no que ela chama de civilização, isto é, a se 

tornarem burguesas. Numa palavra, cria um mundo à sua imagem e 

semelhança. 

  

Por essa caracterização, tem-se a totalidade se manifestando não como uma 

realidade estática, estabelecida definitivamente, mas, como um movimento vivo, 

intrépido, contraditório, que decorre do processo de produção das condições materiais de 

vida, que se materializa na forma de relações sociais contraditórias, de afirmação e 

negação do sentido hegemônico desse processo. Por esse referencial, buscou-se formar 

uma compreensão crítica sobre a realidade estadual, tratando-a desde a estruturação da 

sua materialidade econômico-social (que se efetivou, inicialmente, sob o domínio do 



255 

 

interesse Português), para se evidenciar historicamente as especificidades do seu 

desenvolvimento. Verificou-se que o processo dessa estruturação, especialmente pelo que 

se materializa a partir da segunda metade do século passado, deveu-se basicamente às 

políticas realizadas pelo que se concebe aqui como o governo real da sociedade185; que 

tais políticas fizeram convergir as potencialidades dos recursos naturais, institucionais, 

financeiros e de todo o esforço humano mobilizado, para uma “finalidade-superior”: a 

valorização do capital. Confirmando esse sentido teleológico, essas políticas se 

materializaram na forma do entranhamento, estruturação e desenvolvimento de relações 

especificamente capitalistas de produção, de modo a se consolidarem como supremacia 

do processo produtivo estadual. 

Demonstrou-se, assim, que o estabelecimento dessas relações como supremacia 

do processo produtivo estadual deu-se, inicialmente, através dos projetos de colonização 

pública e privada, dos grandes empreendimentos agropecuários etc. (sem prejuízo de 

outros “instrumentos” e procedimentos), tudo sob a prevalência do que exigiu a 

“iniciativa privada”, especialmente através da grande empresa privada, com todo apoio 

que a capacidade do “fundo público”186 pode suportar. Dessa forma, o movimento 

econômico social que se desenvolveu sob a direção e o domínio do capital (mobilizando 

extraordinários esforços humanos e montantes fabulosos de recursos públicos, etc.), não 

estruturou um processo produtivo voltado para o desenvolvimento livre e em aberto da 

humanização do homem mato-grossense – conforme o discurso hegemonista, pela voz de 

governantes e empresários, quis fazer parecer. Ao contrário. Estruturou-se, isto sim, um 

tipo de desenvolvimento econômico-social específico, o qual, fundado na propriedade 

privada dos meios de produção fundamentais, especialmente na propriedade privada da 

terra, buscou a “humanização burguesa” do homem mato-grossense, ou seja, esse 

desenvolvimento impôs os limites do interesse burguês como se tais fossem os daquela 

humanização. Emerge daí a importância de se destacar a visão de mundo que, decorrente 

dessa materialidade, desenvolveu-se hegemonizando o pensamento da sociedade no 

sentido de afirmar sua estrutura e o correspondente desenvolvimento. 

                                                 
185 Sobre o conceito de governo efetivo da sociedade, conforme está desenvolvido no Capítulo 

IV deste trabalho, deve-se entender o que se desenvolve para além da formalidade efetivada através do 

sufrágio universal; portanto, como o governo que se realiza por determinações anteriores a isso, decorrente 

do domínio e controle das riquezas materiais desde o controle e o domínio do processo produtivo pela 

propriedade dos meios de produção fundamentais. 
186 Por “fundo público” deve-se entender não “apenas” os recursos financeiros arrecadados e 

movimentados pelo Estado/Governos em favor das empresas privadas por diversas formas e meios, mas, 

também recursos “institucionais”, dentre os quais, as políticas de “incentivos” fiscais e outros mecanismos 

estatais/governamentais acionados para garantir “apoios” e defesa dessas empresas e seus negócios. 
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É como “produto” desse processo econômico-social mato-grossense que o 

Agronegócio emerge e se desenvolve como supremacia da economia e da política 

estadual e, assim, como “estágio superior” desse processo, especialmente por seus 

elementos estruturais187; os quais, ao longo desses quase três séculos, apesar das lutas, 

organizações e movimentos dos trabalhadores em sentido contrário, não se modificaram 

radicalmente. Isto não significa negar, entretanto, as importantes transformações na vida 

econômica e social mato-grossense, inclusive para as massas trabalhadoras, efetivadas 

pelo e no processo do Agronegócio. Transformações que, na perspectiva dos 

trabalhadores ou como melhoria das suas condições de vida, devem ser entendidas no 

contexto das contradições do processo capitalista, portanto, como conquista das suas 

organizações e lutas autonomizadoras e, assim, como expressão dos elementos da 

dissolução/superação desse sistema, conforme indicaram Marx e Engels188. 

O que se pretende reafirmar é que, se é possível observar melhoria nas condições 

de vida dos trabalhadores nesse processo (como a ampliação da capacidade de 

atendimento educacional-escolar para os trabalhadores e seus filhos), isto não pode ser 

atribuído à finalidade deliberada do capital e seus controladores, pois, conforme se viu, o 

capital e os capitalistas do Agronegócio não têm como objetivo a elevação das condições 

de vida dos trabalhadores. Daí que essas conquistas devem ser entendidas como o 

resultado de dois movimentos contraditórios: basicamente, como fruto das lutas e 

movimentos dos trabalhadores; e, depois, no que concerne ao capital e seus controladores, 

como necessidade conjuntural do hegemonismo burguês, isto é, como movimento da 

governabilidade e da dominação burguesa, de tal forma que, tão logo a conjuntura 

permita, tais conquistas são reduzidas ou anuladas.  

Decorre destacar que, se esta realidade econômico-social se refere a determinado 

estágio do processo humano, está no humano (que não deve ser tomado apenas como o 

indivíduo atomizado, limitado à sua individualidade particular), ou seja, está no ser social, 

produto desse processo, o protagonismo da preservação e da modificação dessa realidade. 

                                                 
187 Refere-se aqui, especialmente, à propriedade privada dos meios de produção fundamentais, 

em que a terra se afigura como elemento estratégico; bem como ao controle do Estado e de seus aparatos 

pela classe proprietária que, controlando-os com mão de ferro, fez o governo da sociedade se desenvolver 

afirmando sempre esse tipo de propriedade, legitimando os seus beneficiários ou controladores. Buscando 

sempre excluir ou limitar, ao máximo, a presença dos trabalhadores nos espaços institucionais do governo 

da sociedade para além do voto – às vezes, excluindo até o direito a este.  
188 “As armas de que se serviu a burguesia para abater o feudalismo voltam-se agora contra a 

própria burguesia. Mas a burguesia não forjou apenas as armas que lhe trarão a morte; produziu também os 

homens que empunharão essas armas – os operários modernos, os proletários. Marx e Engels (2011, p. 

47)” 
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Daí, tal realidade ser caracterizada como um processo, que se desenvolve a partir de seus 

dois movimentos contraditórios fundamentais, já referidos: a) um que se materializa no 

sentido da sua preservação/afirmação, por seus elementos fundamentais, o que pressupõe 

apenas modificações “epidérmicas” dessa realidade; b) outro que se efetiva no sentido da 

negação/superação radical dessa realidade, o qual, desenvolvendo-se como construção 

nova, manifesta-se com características da nova realidade em elaboração. Com efeito, se 

para estar no mundo, em condições de produzir a própria condição de vida, é necessário 

dominar determinado conhecimento (que, generalizadamente, afigura-se como senso 

comum) sobre a natureza e sobre si mesmo; eleva-se como problema inexorável conhecer 

concretamente189 a totalidade em que este se desenvolve, para estar, conscientemente e 

movimentando-se na forma de determinado protagonismo político, numa ou noutra 

direção desse processo.  

É nesse sentido que se deve entender todo o esforço e o compromisso de Marx190 

e seus continuadores191 com o rigor científico no sentido de conhecer e explicar 

concretamente o processo humano e, assim, tratar da “aparição” e do desenvolvimento 

do modo de produção capitalista como construção humana e não como uma naturalidade. 

Tem-se, dessa forma, o conhecimento (a ciência, a filosofia) como elemento orgânico da 

totalidade, de maneira que, pressupondo a sua realização prática como política, só pode 

ser desenvolvido e, de fato só se desenvolve, como expressão concreta dessa totalidade 

orgânica, inclusive por suas contradições. Pressupõe-se, assim, o humano ativamente 

sobre a totalidade de que é parte, recriando-a de algum modo, ao tempo em que se recria 

e, consequentemente, recria o próprio conhecimento de si e do mundo. 

Concebido que determinado contexto ou realidade particular só pode ser 

entendido na totalidade do real, o problema que se impõe para o entendimento da 

realidade mato-grossense hegemonizada pelo Agronegócio, é de caráter teórico-

metodológico; com efeito, como ponto de partida, toma-se o Agronegócio como uma 

                                                 
189 Concebe-se aqui o “conhecer concretamente” como atividade teórico-prática, desenvolvida 

de forma a explicitar a gênese do objeto, do fato/acontecimento, do fenômeno, etc., e, portanto, as conexões 

internas dos elementos que o constituem, bem como a relação contraditória que esta totalidade estabelece 

com a totalidade que constitui; expressando, assim, a unidade da diversidade espírito e matéria, portanto, a 

perspectiva de um novo conhecimento, de uma nova “teoria”. 
190 Marx (1984, p. 107), Teses sobre Feuerbach: A questão de saber se ao pensamento humano 

pertence a verdade objetiva – não é uma questão da teoria, mas uma questão prática. É na práxis que o 

homem tem de comprovar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno do seu pensamento. A 

disputa sobre a realidade ou não-realidade – é uma questão puramente escolástica.   
191 Dentre esses continuadores, destaca-se aqui Gramsci e sua obra, grande parte da qual 

elaborada na prisão; que, per si, expressou a reação das forças do capital contra a sua fecunda luta, 

singularmente empreendida como político e como filósofo.  
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totalidade que, face ao processo capitalista mundial, afigura-se como uma 

“particularidade” desse todo-capitalista – o qual tem o seu núcleo hegemônico (na forma 

das grandes corporações, conglomerados empresariais) sediado nos países centrais do 

capitalismo192, donde espraia seus tentáculos econômicos, financeiros, políticos, 

culturais, ideológicos, por toda a realidade mundial. 

Embora o Agronegócio se realize conforme determinadas especificidades (como 

o fato de o clima e outros elementos naturais parecerem facilitar ou propiciar condições 

favoráveis para a agricultura e a pecuária, que o caracterizaria como a realização da 

vocação natural destas terras), conforme já criticado anteriormente, não são essas 

especificidades naturais que o caracterizam concretamente. A sua especificidade 

fundamental, que busca determinar a visão de mundo da sociedade mato-grossense, 

inclusive os processos educacionais-escolares, refere-se ao que resulta da sua relação de 

dependência aos conglomerados empresariais sediados nos países centrais do capitalismo 

mundial; pois, o que essa relação exige da classe proprietária nacional determina o “ser” 

político-governante dessa classe face à realidade nacional, especialmente o tipo de 

desenvolvimento que defenderá para o país e, por conseguinte, as condições de vida, 

trabalho e o “protagonismo” político que buscará reservar ou impor às massas 

trabalhadoras em tal desenvolvimento. 

Temos, então, que a compreensão em concreto da realidade humana, afigurando-

se como uma totalidade aberta ao protagonismo do próprio humano, exige, na perspectiva 

dos trabalhadores, um sistema teórico-metodológico capaz de captar a sua estrutura viva, 

contraditória, no sentido de indicar e possibilitar um protagonismo consciente e autônomo 

para a sua transformação. Com efeito, concebe-se aqui, a teoria marxiana e o seu 

desenvolvimento como esse sistema, especialmente na forma da Filosofia da Práxis 

desenvolvida por Gramsci; a qual, conforme Semeraro (2014, p. 140-141): 

 

[...] é da práxis não apenas porque conjuga inseparavelmente teoria e 

prática, porque possui uma visão mais avançada que contém todos os 

elementos de uma concepção autônoma (Q 11, § 27. P. 1434) e é 

estruturalmente política: a seu modo, também a burguesia faz isso. 

                                                 
192 Não se nega a existência de grandes empresas nascidas nos países periféricos, mas, tem-se 

que o seu “ser empresarial capitalista” é determinado pelas relações que estabelecem com aquelas “praças”. 

Mesmo não sendo o objetivo deste trabalho deslindar essas relações, notadamente as relações econômicas, 

em suas particularidades, é importante indicar o fato de que algumas dessas empresas, praticam uma espécie 

de financiamento da produção agrícola mato-grossense, com o dinheiro tomado emprestado naquelas praças 

centrais a juros muito inferiores aos cobrados dos empresários locais. Certamente uma investigação 

específica sobre essa relação à luz da “Dependência” e do “subdesenvolvimento”, esclarecerá aspectos 

interessantes do ser do empresário e seus negócios, que se desenvolvem sob essa determinação.   
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Acima de tudo, o mais inaudito e impactante diferencial é ser uma 

filosofia que se forma na práxis político-pedagógica das classes 

populares, as únicas interessadas em revolucionar a realidade, em 

construir e dirigir uma nova civilização e esta “nova construção só pode 

nascer desde os debaixo, enquanto toda uma camada nacional, a mais 

baixa econômica e culturalmente, participe de um fato histórico radical 

que envolva toda a vida do povo” (Q 6, § 162, p. 816). [...] A filosofia 

da práxis [...] sendo a expressão da história e das aspirações das massas 

populares, desvenda e enfrenta as contradições existentes na sociedade: 

“é a própria teoria das contradições, faz das classes subalternas sujeitos 

ativos e partes integrantes na luta e põe o filósofo “como elemento da 

contradição, e eleva este elemento a princípio político e de ação” (Q 11, 

§ 62, p. 1487). 

 

Segundo Peña (2014, p. 65), por sua própria natureza, a Filosofia da Práxis “[...] 

exige o contínuo englobar de novos dados, de novos enfoques que se articulem com os 

dados já existentes e tornem assim a compreensão marxista do mundo cada vez mais 

completa e mais profunda”. Ou seja, é uma teoria que exige a recriação contínua de si 

mesma, porque o conhecimento que expressa se fundamenta no movimento concreto das 

massas trabalhadoras em seus confrontos com a “materialidade” capitalista; teoria que, 

decorrendo dessa realidade concreta, sobre ela incide no sentido de determinada 

transformação. Não se trata, então, de se conceber o conhecimento como instrumento de 

“transformação” aleatória da realidade, tal como se obedecesse a certo curso evolutivo 

natural do mundo; mas, de eleva-lo, da limitada função de “interpretação” e da “narração” 

do fato ou da realidade ocorridos, para o status superior de “práxis” revolucionária. Então, 

o conhecer e o transformar, o saber e o fazer, a filosofia e a política, como elementos de 

um mesmo movimento, que não se excluem e sequer podem ser compreendidos como 

realidades isoladas ou autônomas, porque emergem e se desenvolvem como unidade 

teoria-prática. 

Dessa forma, as relações e fatos mais simples e imediatos, que parecem emergir 

e se desenvolver sem conexões mais amplas e profundas, expressam concretamente o 

processo humano – ou, conforme percebeu Kosik (1976, p. 40-51. Apud. Kuenze, 2012, 

p. 65), referem-se a: “um momento do todo, que ao mesmo tempo o explicita e o esconde”. 

Tomada a totalidade como o processo humano (isto é, o mundo humanizado, pois, 

conforme indaga Gramsci (2013, p. 174): “Sem o homem, que significaria a realidade do 

universo?”), emerge o trabalho como a sua “parte” fundamental, porque, é 

fundamentalmente através dele que o humano se transcende, enquanto natureza, para se 

fazer humano. Noutros termos, é basicamente pelo trabalho que o humano humaniza a 

natureza; ainda que continue sendo natureza, mas, natureza humanizada.  
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Daí se afirmar que é como unidade da diversidade teoria e prática, como unidade 

do esforço intelectual e do esforço prático, que o trabalho se materializa, unificando 

integralmente o humano na forma de determinada sociabilidade; a qual expressará a 

materialidade econômica estruturada pela ação do próprio homem. Decorre, assim, que, 

para se compreender e afirmar o caráter concreto, histórico, humano, do trabalho, 

confrontando-o às tentativas da sua “naturalização” e “fragmentação” na sociabilidade 

burguesa, exige-se precisar a natureza de tal sociabilidade, explicitando-a a partir do 

conjunto das relações sociais que a materializam – de maneira a se evidenciar a condição 

em que, ali, o trabalho se desenvolve. 

Num parêntese, é interessante observar a totalidade afigurada sob a forma do 

processo humano livre do instituto da propriedade privada, na sociedade “comunista 

primitiva”, quando, sem a divisão da sociedade entre proprietários e não-proprietários, 

caracterizava-se por um ser fundamentalmente diverso e, pode-se dizer, antagônico ao 

que se desenvolveu e se desenvolve sob as determinações dessa divisão econômico-

social: o ser social decorrente daquele “contexto”, aliás, o próprio “contexto”, 

desenvolvia-se com uma essencialidade diversa, conforme se pode observar, ainda em 

nossos dias, como resquícios, em algumas comunidades de Povos Originários. Como se 

vê, trata-se de uma categoria por meio da qual se procura enxergar e interpretar a essência 

do mundo e do homem humanizados, a natureza humanizada; ou seja, o humano em seu 

processo de autoelaboração: o humano em sentido “integral”, historicamente determinado 

e, acima de tudo, produzindo o seu “devir”. Daí que a totalidade só pode ser compreendida 

em “seu caráter” histórico, isto é, em face do que a humanidade está sendo no processo 

de desenvolvimento de si mesma e por si mesma através do trabalho; isto é, como a 

humanidade se afigura “[...] no conjunto das relações sociais” que constituem a “natureza 

humana” (GRAMSCI 1981, p. 43) – a totalidade é o “conjunto”, a unidade da diversidade 

dessas relações sociais. 

Então, eleva-se como elemento teórico fundamental para a definição da 

totalidade como categoria de análise, interpretação, transformação do real, o caráter 

dialético do movimento dos seus elementos constituintes e, assim, a “mediação”. De fato, 

a “realidade imediata”, que nos desafia a entender e modificar, manifesta-se 

concretamente como os diversos organismos sociais nos quais as pessoas estabelecem as 

mais complexas relações, modificando-as e modificando-se a si mesmas, ao tempo em 

que produzem as suas condições materiais de vida “unificadas” pela dinâmica do processo 

econômico. Este que, desenvolvendo-se conforme a estrutura do processo capitalista de 
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produção, cujo sentido determinante é a criação de mais-valor193, materializa-se 

“localmente”, determinado por relações que se desenvolvem mundialmente, conforme 

verificou-se no processo do Agronegócio. 

Como síntese de múltiplas determinações, a totalidade é determinada 

concretamente, não apenas pelo “conjunto” da multiplicidade dos elementos que a 

constituem, mas, fundamentalmente pelo movimento dialético destes entre si e com o 

todo. Segundo a interpretação de Mészáros (2013, p. 58) sobre a elaboração de Lukács, 

temos que a: 

 

[...] “totalidade social” sem “mediação” é como “liberdade sem 

igualdade”: um postulado abstrato – e vazio. A “totalidade social” 

existe por e nessas mediações multiformes, por meio das quais os 

complexos específicos – isto é, as “totalidades parciais” – se ligam uns 

aos outros em um complexo dinâmico geral que se altera e modifica o 

tempo todo. O culto direto da totalidade, a mistificação da totalidade 

como imediaticidade, a negação das mediações e interconexões 

complexas de umas com as outras só podem produzir um mito e, como 

provou o nazismo, um mito perigoso. O outro extremo da separação não 

dialética, ou seja, o culto da imediaticidade e a negação da totalidade, 

das interconexões objetivas entre os complexos individuais, também é 

perigoso e produz a desorientação, a defesa da fragmentação, a 

psicologia da insignificância de nossas ações, a rejeição cínica da 

atividade inspirada pela moral e a aceitação impotente de nossas 

condições, por mais inumanas que sejam.  

 

Entendido o processo produtivo como materialidade que se forma e se 

desenvolve por uma complexa teia de relações sociais e que, dessas relações, decorrerão 

as características dos mais diversos organismos sociais, entende-se que a realidade 

imediata é “nada” – se tratada circunscrita aos seus próprios limites e especificidades, 

como se os seus elementos econômico-sociais houvessem emergido e se desenvolvessem 

por si mesmos. Ainda que a realidade imediata tenha a máxima importância, sua essência 

concreta194, especialmente no tempo em que o capital se desenvolve na forma do 

Agronegócio, deve ser captada articulando-a ou buscando a sua conexão orgânica com a 

realidade capitalista nacional e mundial. Com efeito, temos que a realidade mato-

grossense, sob a hegemonia do Agronegócio, por mais complexa e abrangente que seja 

no plano estadual (formando assim, determinada totalidade), está estruturada e se 

desenvolve segundo uma lógica econômico-social que não é especificamente mato-

                                                 
193 Ver em Marx (2013, p. 263-275): O processo da valorização capitalista. 
194 Aquilo que a caracteriza para além da aparência imediata; a sua constituição determinada pela 

diversidade dos seus elementos e pelo movimento dialético destes entre si e com a totalidade, vice-versa. 
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grossenses, mas, mundial. Desse modo, se por tal lógica, o Agronegócio se afigura ao 

olhar fragmentado como “genuinamente” mato-grossense, isto não se deve à 

“proximidade” da realidade estadual a esse olhar, mas ao reducionismo com que aquela 

lógica educa as massas sobre o mundo e sobre si mesmas. 

Não segue daí caracterizar o processo produtivo mato-grossense como igual ao 

processo capitalista das praças centrais do capitalismo mundial. O capitalismo que aqui 

se desenvolve, por sua relação de subalternidade àquelas praças, caracteriza-se pela  

dependência e pelo subdesenvolvimento e, assim, caracteriza-se a sociabilidade que 

impõe ou tenta impor à sociedade em geral e, em particular, às massas trabalhadoras. Com 

efeito, os processos educacionais, inclusive os educacionais escolares, requeridos pelo 

hegemonismo da classe proprietária-governante, isto é, da burguesia e seus prepostos, 

desenvolver-se-ão sempre como processos político-pedagógicos de convencimento e 

conformação das massas humanas para esse modelo de desenvolvimento. Se é impossível 

compreender concretamente o Agronegócio sem considerar as suas conexões com o 

processo produtivo capitalista mundial, isto é, sem toma-lo como elemento da realidade 

mundial, é necessário ter presente, como elemento da máxima importância, a 

“particularidade-mato-grossense”; porque é pelo exame da sua constituição e dos seus 

movimentos fundamentais que se pode revela-la para além daquilo que o hegemonismo 

tenta esconder. 

Desse modo, conforme indicado acima por Mészáros, trata-se de um “complexo 

específico” que se desenvolve ligado organicamente a outros “complexos específicos” e, 

assim, articulados contraditoriamente, constituem a realidade mundial; ao tempo em que, 

por esta, é determinado, inclusive em suas permanentes modificações “epidérmicas”. 

Pode-se ilustrar isto com a resposta do Empresário “A” a uma das indagações na 

entrevista realizada para o presente estudo. Diz ele:  

 

O Agro195 não é o que as pessoas imaginam que seja: uma roça de soja, 

de milho, criação disso ou daquilo. É um conjunto de atividades que 

compreende, sim, as atividades da porteira pra dentro; mas, antes disso, 

antes do plantio, do preparo da terra, da semeadura, da colheita e da 

comercialização dos produtos, temos muitas atividades que envolvem 

empresas, negócios, pessoas de, praticamente, o mundo todo. 

 

                                                 
195 Agro é a forma contraída de Agronegócio utilizada em vários momentos da entrevista pelo 

empresário. 
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Se o “Agro” não é o que as pessoas imaginam ser (e não é mesmo, porque 

imaginam ser aquilo que o hegemonismo indica), está longe de ser o que o empresário 

diz ser; embora o empresário, ao expressar a sua concepção sobre o Agronegócio, refira-

se a diversos elementos e a várias etapas e atividades que materializam o processo 

produtivo (este que compreende também a circulação196). Entretanto, nesta insuficiente 

conceituação do empresário, estão indicadas a ideia da complexidade e do 

transbordamento das relações produtivas do Agronegócio para além das fronteiras mato-

grossenses, de forma que é possível percebê-las se efetivando como realização humana 

mundial. Por essas indicações, depreende-se que o tempo-espaço mato-grossense, ou o 

processo humano em seu “recorte” mato-grossense, desenvolvendo-se sob a supremacia 

do Agronegócio compreende um “elemento” constituinte de determinado “conjunto”, 

sem o qual não se explica o que é estadual. Tem-se, assim, uma realidade que não pode 

ser explicada nem entendida per si, porque, de fato, constitui determinada totalidade: 

precisamente a totalidade unificada mundialmente pelo capitalismo. Portanto, o que está 

ausente nas indicações do empresário é a explicitação do “movimento”, da dinâmica, que 

anima todos aqueles “elementos” para a finalidade capitalista. 

Em entrevista dada à Revista RDM (Ano VI, nº 102, p. 12, de 15/05/2005), o 

Bispo de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, apresenta alguns elementos 

característicos do Agronegócio, por sua dinâmica e finalidade em relação aos 

trabalhadores, à região do Araguaia, ao País e ao mercado; contrastando, assim, com a 

conceituação do Empresário A: 

 

Quando fui sagrado bispo, lancei aquela carta pastoral “Uma igreja na 

Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social”. 

Latifúndio e marginalização social é a praga da hora, continua sendo a 

praga. Só que agora o latifúndio está travestido de agronegócio, mas 

continua sendo latifúndio, continua sendo depredação, continua sendo 

veneno no campo, nas águas, nas pessoas, e continua sendo exportação, 

exportação, exportação e esquecemos as necessidades da própria 

família, do próprio Brasil. 

 [...] Mato Grosso pode ser o maior produtor de soja, o maior produtor 

de algodão, mas não é o maior produtor de vida para o povo, não é o 

maior produtor de dignidade para o povo, não é o maior produtor de 

esperança para o povo. 
 

                                                 
196 Segundo Marx (1974, p. 29): “[...] o processo de produção capitalista, observado na 

totalidade, é unidade constituída por processo de produção e processo de circulação”. 
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Marx (2010, p. 57) esclarece esse “movimento” e a sua finalidade, explicando 

que o processo capitalista de produção: 

 

[...] é a unidade imediata do processo de trabalho e do processo de 

valorização, assim como o seu resultado, o resultado imediato, a 

mercadoria, é unidade imediata do valor de uso e do valor de troca. Mas 

o processo de trabalho não é mais do que um meio do processo de 

valorização, processo que, por sua vez, enquanto tal, é essencialmente 

produção de mais-valia, isto é, processo de objetivação de trabalho não 

pago. Desta maneira se encontra especificamente determinado o caráter 

global do processo de produção. 

  

Visto que a totalidade se concretiza, em “última instância”, como processo 

humano mundial e que, este, tem como fundamento o trabalho; evidenciado o processo 

econômico-social mato-grossense como processo que se desenvolve sob o domínio e o 

governo do Agronegócio, que se efetivam sob a política do “empresário”, isto é, pela 

política da classe proprietário-governante – cumpre, pois, verificar na sua estrutura e no 

seu movimento fundamental, como o trabalho é subvertido à sua lógica e, dessa forma, 

explicitar a “espiritualidade” que dali emerge e é difundida como “orientação” ou como 

determinação para o modo “correto” de ser do indivíduo e da sociedade em geral. 

 

5.2 O caráter ontológico do trabalho 

Parte-se da compreensão de que o ser do homem está fundado no processo de 

trabalho, bem como o seu desenvolvimento; que esse fundamento não se dissolve, não 

desaparece, seja qual for a forma ou sentido que o processo produtivo tomar – do que se 

pode afirmar, que a natureza do ser do homem expressará sempre as características do 

respectivo modo de produção, inclusive por suas contradições. Decorre, então, a 

necessidade de se explicitar por seus elementos básicos, a estrutura e o funcionamento do 

sistema de produção, para se entender a condição imposta à força de trabalho para que 

esta confirme ali, material e espiritualmente, a lógica e a finalidade de tal materialidade. 

Entendendo-se que o “não-ser” do trabalhador, a negação da sua autonomização como 

classe social é, também, uma forma de ser.  

Posto que a “espiritualidade” é imanente à “materialidade” produzida pela 

própria humanidade, portanto, um processo que exprime o desenvolvimento integral da 

humanidade, tem-se nessa relação dialética, o princípio metodológico que orienta a 

análise sobre a realidade educacional da sociedade, especialmente a educação escolar. Por 
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conseguinte, emerge como condição para tal análise, o significado concreto de trabalho 

em sentido geral e, especificamente, na realidade capitalista. 

Conforme a teoria marxiana, tem-se o trabalho, “antes de tudo”, como “um 

processo entre o homem e a natureza”, que se desenvolve na forma de relações sociais 

mediadas pela natureza; as quais, transformando a natureza, manifestam-se como a 

própria natureza humana em elaboração. Cabe aqui ilustrar esse processo, explicando o 

caráter exclusivamente humano e humanizador do trabalho, com a célebre elaboração de 

Marx (2013, p. 255, 256): 

 

Pressupomos o trabalho numa forma em que ele diz respeito 

unicamente ao homem. Uma aranha executa operações semelhantes às 

do tecelão, e a abelha envergonha muitos arquitetos com a estrutura de 

sua colmeia. Porém, o que desde o início distingue o pior arquiteto da 

melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a colmeia em sua mente 

antes de construí-la com a cera. No final do processo de trabalho, chega-

se a um resultado que já estava presente na representação do trabalhador 

no início do processo, portanto, um resultado que já existia idealmente. 

Isso não significa que ele se limite a uma alteração da forma do 

elemento natural; ele realiza neste último, ao mesmo tempo, seu objeto, 

que ele sabe que determina, como lei, o tipo e o modo de sua atividade 

e ao qual ele tem de subordinar sua vontade. E essa subordinação não é 

um ato isolado. Além do esforço dos órgãos que trabalham, a atividade 

laboral exige a vontade orientada a um fim, que se manifesta como 

atenção do trabalhador durante a realização de sua tarefa, e isso tanto 

mais quanto menos esse trabalho, pelo seu próprio conteúdo e pelo 

modo de sua execução, atrai o trabalhador, portanto, quanto menos este 

último usufrui dele como jogo de suas próprias forças físicas e mentais. 

 

As massas trabalhadoras que ainda não conseguiram superar a visão de mundo 

corrente, hegemônica (que difunde determinada visão de mundo como a verdade sobre o 

mundo e os homens), concebem o processo humano fragmentado e reduzido ao que 

imediatamente elas “sentem” das diversas atividades que são compelidas a realizar para 

“ganhar” a sobrevivência. A dinâmica do processo em que estão subsumidas é assimilada 

como uma evolução determinada não por um processo histórico, mas, por forças e 

vontades que lhes são estranhas e, assim, como uma certa “naturalidade”. Daí que, a 

produção das condições necessárias à própria vida é concebida e tratada como uma 

naturalidade que se efetiva “normalmente”, na forma da comercialização da sua 

capacidade de trabalho vendida ao empresário. Consequentemente, a vida se reduziria ao 

eterno assalariamento, que é assimilado como a relação de produção natural, que existiria 

desde sempre; de maneira que, o fato de alguns terem elevado a sua condição de vida e 
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superado a cadeia do assalariamento, indicaria que essa possibilidade estaria aberta a 

todos. 

Essa visão de mundo ou elemento fundamental da “espiritualidade” que se vê 

emergir da materialidade fundada na propriedade privada e nos sistemas do capital197 e, 

assim, ser difundida como verdade para toda a sociedade, busca levar as massas 

trabalhadoras a vivenciarem o mundo e a humanidade como uma naturalidade, que evolui 

movida por forças extra-humanas a incidirem sobre os indivíduos particulares, 

isoladamente; senão, pela ação egoística dos indivíduos particulares. Então, por essa 

visão, o modo burguês de ser, de viver, de conceber o outro, o mundo e, assim, a apartação 

social entre “ricos” e “pobres”, a existência da miséria, a opulência, o individualismo 

exacerbado, a vida “coisificada” pela forma mercadoria e a sua regulação pelo mercado 

– tudo, é tomado por sua aparência imediata, fragmentada e, assim, como uma “evolução” 

normal da vida.  

Essa visão de mundo é trabalhada pedagogicamente para se entranhar nas massas 

como se fosse uma construção autônoma dessas massas; mas, esse processo político-

pedagógico, confronta-se com o que essas massas sentem e vivenciam diuturnamente, no 

assalariamento. Na realidade, as condições sociais em que essas massas vivem, 

possibilitam-lhes desenvolver determinada compreensão ou conhecimento; e tal 

conhecimento, só pode se desenvolver no sentido do confronto à visão de mundo 

hegemônica e, assim, como instrumento político-pedagógico de superação daquelas suas 

condições socioeconômicas, expressas na forma das suas lutas, movimentos e 

organizações.   

É nesse sentido que a Filosofia da Práxis esclarece que a força social (o capital) 

que reveste o empresário, o capitalista, face ao trabalhador despossuído, não é o resultado 

                                                 
197 Ricardo Antunes na Introdução de “A crise estrutural do capital”, Mészáros (2011, p.10), trata 

de forma resumida, mas, esclarecedora, sobre o assunto, oferecendo elementos interessante para o seu 

entendimento: “[...] para Mészáros, capital e capitalismo são fenômenos distintos. O sistema de capital, 

segundo o autor, antecede o capitalismo e tem vigência também nas sociedades pós-capitalistas. O 

capitalismo é uma das formas possíveis da realização do capital, uma das suas variantes históricas, presente 

na fase caracterizada pela generalização da subsunção real do trabalho ao capital, que Marx denominava 

como capitalismo pleno. Assim como existia capital antes da generalização do capitalismo (de que são 

exemplos o capital mercantil, o capital usurário etc.), as formas recentes de sociometabolismo permitem 

constatar a continuidade do capital mesmo após o capitalismo, por meio da constituição daquilo que 

Mészáros denomina como “sistema de capital pós-capitalista”, de foram exemplos a URSS e demais países 

do Leste Europeu. Esses países pós-capitalistas não conseguiram romper com o sistema de 

sociometabolismo do capital e a identificação conceitual entre capital e capitalismo fez com que, segundo 

o autor, todas as experiências revolucionárias vivenciadas no século XX se mostrassem incapacitadas para 

superar o sistema de sociometabolismo do capital (o complexo caracterizado pela divisão hierárquica do 

trabalho, que subordina suas funções vitais ao capital [...]”  
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da “evolução” natural do homem e do mundo; ou seja, que essa apartação social 

antagônica entre capitalista-proprietário e trabalhador-despossuído não se desenvolveu 

naturalmente, movida pelo egoísmo que caracterizaria essencialmente cada indivíduo 

particular. Mas, que as condições econômico-sociais vivenciadas pelas massas 

trabalhadoras têm raízes no fato de que, em determinado estágio do processo humano, 

desenvolveu-se a apropriação dos meios de produção fundamentais (que eram 

propriedade de todos, especialmente a propriedade da terra) por uma pequena parte da 

sociedade, de modo a marcar definitivamente a história ao estabelecer, 

consequentemente, a divisão social entre proprietários e não-proprietários. É essa 

apartação, fundada na propriedade privada, que se desenvolveu historicamente até à 

forma do sistema capitalista de produção – do qual decorre “a propriedade privada 

capitalista”, que é a negação da “propriedade privada individual baseada no trabalho 

próprio” (Marx, 1975, p. 881).  

Para determinar a natureza do sistema capitalista de produção, desde a sua 

gênese, Marx (1975, p. 830) afirma que: 

  

O sistema capitalista pressupõe a dissociação entre trabalhadores e a 

propriedade dos meios pelos quais realizam o trabalho. [...] O processo 

que cria o sistema capitalista consiste apenas no processo que retira ao 

trabalhador a propriedade de seus meios de trabalho, um processo que 

transforma em capital os meios sociais de subsistência e os de produção 

e converte em assalariados os produtores diretos. 

 

É importante anotar que a “naturalização” do processo humano, notadamente do 

processo que se desenvolve na forma do capitalismo em nossos dias, não é mais que uma 

interpretação desse processo realizada pelas filosofias políticas do próprio capitalismo, 

portanto, com interesse e finalidade capitalistas. Assim, busca-se universalizar/enraizar a 

ideia de que o capitalismo é resultado natural da evolução humana, de modo que a sua 

preservação, significaria a confirmação das leis naturais que movem a humanidade em 

geral e os indivíduos em particular, de forma que, os seus “defeitos” ou “imperfeições”, 

devem ser tomados e tratados como expressões naturais dessa evolução e assim 

“corrigidos”. Ocultando o seu caráter histórico, essas interpretações privam ou tentam 

privar as massas do conhecimento sobre a verdadeira gênese e o processo real de 

estruturação material/espiritual do capitalismo, intentando assim, naturalizar e perpetuar 

a condição econômico-social dessas massas.  
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Em crítica a essas interpretações e às filosofias que as produzem, com fina ironia 

Marx (1975, p. 829) afirmou o seguinte: 

 

A lenda teológica conta-nos que o homem foi condenado a comer o pão 

com o suor de seu rosto. Mas a lenda econômica explica-nos o motivo 

por que existem pessoas que escapam a esse mandamento divino. 

Aconteceu que a elite foi acumulando riquezas e a população vadia 

ficou finalmente sem ter outra coisa para vender além da própria pele. 

Temos aí o pecado original da economia. Por causa dele, a grande 

massa é pobre e, apesar de se esfalfar, só tem para vender a própria força 

de trabalho, enquanto cresce continuamente a riqueza de poucos, 

embora tenham esses poucos parado de trabalhar há muito tempo. [...] 

É sabido o grande papel desempenhado na verdadeira história pela 

conquista, pela escravização, pela rapina e pelo assassinato, em suma, 

pela violência. [...] Na realidade, os métodos da acumulação primitiva 

nada têm de idílicos. 

 

Temos, assim, que o ser social que constitui a sociedade e a expressa em sua 

particularidade, inclusive esse que aporta na Escola Pública em busca da Educação – esses 

que vivem do próprio trabalho – não são uma naturalidade, não são “o fruto” da evolução 

natural da humanidade. Na verdade, são o “produto” da interação da humanidade com a 

natureza, por meio do trabalho, para produzir as suas condições materiais de vida. Essa 

interação se desenvolveu e se desenvolve em níveis cada vez mais complexos, na forma 

de relações sociais diversas, contraditórias, que foram e são unificadas, material e 

espiritualmente, pelos modos de produção que lhe deram a direção. Trata-se, 

evidentemente, de um longo processo, o qual, se não cabe aqui reproduzir198, é importante 

destacarmos o seu caráter econômico fundamental; isto é, o fato de que, como o homem 

não tem da natureza a garantia da sua existência, precisa produzir essa existência com seu 

próprio esforço, isto a que Marx (In. Antunes, 2013, p. 40) denominou de “processo de 

trabalho”, o qual:  

 

[...] em seus elementos simples e abstratos, é atividade orientada a um 

fim para produzir valores de uso, apropriação do natural para satisfazer 

a necessidades humanas, condição universal do metabolismo entre o 

homem e a natureza, condição natural eterna da vida humana e, 

portanto, independente de qualquer forma dessa vida, sendo antes 

igualmente comum a todas as suas formas sociais. 

 

                                                 
198 Sobre o processo humano vale muito a leitura do texto de Engels (p.13-29), presente na 

“coletânea de textos e fragmentos de Marx e Engels” realizada por Antunes (2013); também é importante 

a obra de Netto e Braz (2012), notadamente o seu Capítulo 1. 
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Indicado o caráter ontológico geral do trabalho, impõe-se a necessidade de situá-

lo como o elemento fundante do homem “específico”, isto é, de determinado tipo humano 

em uma realidade econômico-social específica; ou seja, na sociedade capitalista. 

Observada a estrutura da sociedade capitalista e o movimento ou “funcionamento” que 

daí decorre, pode-se afirmar que, nesta, o trabalhador (enquanto sujeito social destituído 

de propriedade) é “integrado” sob a condição coercitiva de só garantir a própria 

sobrevivência, se conseguir vender ao empresário (proprietário dos meios de produção) a 

sua capacidade de trabalho, a sua força de trabalho, transformada em mercadoria. É por 

essa coerção brutal, que o trabalhador é integrado concretamente, espiritual e 

materialmente, ao processo social capitalista. Desse ato inaugural das relações capitalistas 

de produção, decorre toda a subalternização dos trabalhadores à classe dos capitalistas ou 

proprietários; pois, na medida em que vende a sua força de trabalho ao capitalista, o 

trabalhador se submete, segundo algumas regras (tais que não signifiquem, 

fundamentalmente, o aniquilamento da força de trabalho), ao consumo que o capitalista 

determinar para a mercadoria adquirida.  

Na realidade, o consumo da mercadoria força de trabalho adquirida pelo 

capitalista, desenvolver-se-á no sentido da valorização do capital e não da realização do 

trabalhador enquanto ser social autônomo. Conforme Marx (2013, p. 41, 42), sob o modo 

de produção capitalista: 

 

O processo de trabalho, em seu decurso enquanto processo de consumo 

de força de trabalho pelo capitalista, mostra dois fenômenos peculiares.  

Primeiro: o trabalhador trabalha sob o controle do capitalista a quem 

pertence seu trabalho. O capitalista cuida para que o trabalho se realize 

em ordem e os meios de produção sejam empregados conforme seus 

fins [...] 

Segundo: o produto, porém, é propriedade do capitalista, e não do 

produtor direto, do trabalhador. O capitalista paga [...], por exemplo o 

valor de um dia da força de trabalho. A sua utilização, como a de 

qualquer outra mercadoria – por exemplo, a de um cavalo que alugou 

por um dia – pertence-lhe, portanto, durante o dia. Ao comprador [...] 

pertence a utilização da mercadoria, e o possuidor da força de trabalho 

dá, de fato, apenas o valor de uso que vendeu ao dar seu trabalho. [...] 

O processo de trabalho é um processo entre coisas que o capitalista 

comprou, entre coisas que lhe pertencem [...]. 
  

No modo de produção capitalista, o trabalhador não produz o que quer, mas, o 

que o capital determina; ele, a sua classe social, não delibera sobre o que deve produzir, 

porque os meios de trabalho não lhe pertencem e, sim, ao capitalista. O trabalhador produz 
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algo que não lhe pertence, porque vendeu a sua capacidade de trabalho para produzir o 

que o adquirente quiser; com efeito, produz algo que não é ele, que não é dele e, assim, 

aliena-se do produto que produz, que é o próprio trabalho. Dessa forma, o trabalhador se 

aliena também do processo de produção, do processo de trabalho, na medida em que a 

concepção do que deve produzir não é dele, mas do capitalista; trata-se, no mesmo 

processo de produção, de uma dupla alienação: do produto e do processo.  

Daí que, quanto mais a humanidade produz sob o modo capitalista de produção, 

menos as massas trabalhadoras têm, relativamente à crescente produção realizada por 

essas massas – e menos é, relativamente ao conhecimento sobre o mundo e si mesmas, 

face às criações, inovações e desenvolvimento dos métodos de trabalho, dos meios e 

instrumentos de produção, etc. Como consequência, se a espécie humana está fundada no 

trabalho, isto é, se é pelo trabalho que ela se humaniza, ou conforme o indicado por Engels 

(In Antunes, 2013, p. 13), se “o trabalho criou o próprio homem” e se o trabalho no 

capitalismo significa mortificação para o trabalhador, então, esse trabalhador tende a se 

alienar da espécie e, assim, não ser integralmente humano.  

Na realidade, a subsunção do trabalhador no processo capitalista de produção 

como “peça viva” da máquina produtiva, tende a fazer degenerar o seu processo de 

humanização na medida em que, alienado do processo produtivo e do produto deste, o 

seu trabalho se reduz ao meio (ao único meio) para conquistar a própria sobrevivência 

imediata. Sob as condições determinadas pelo processo capitalista de produção, a sua 

atividade não permite o desenvolvimento daquilo que o caracteriza fundamentalmente 

como humanidade, que é a autocapacidade para se fazer humanidade e, assim, reduzir as 

determinações naturais do seu ser. Consequentemente, o processo de trabalho para esse 

trabalhador tende a “realçar” apenas os aspectos naturais do seu ser ou os aspectos 

referentes à sua “animalidade” (sexo, alimentação, etc.), pois, quando trabalha (e esta é 

que é uma atividade especificamente humana) está se mortificando, na medida em que 

não pode se realizar como homem, porque não tem poder sobre o que produzir e não é 

dono do produto que produz199.  

Em nossos dias essa “mortificação” é tomada com certa normalidade, como a 

expressa uma professora da rede pública estadual de ensino perante a aproximação de um 

feriado prolongado: “[...] feriadão vem que vem com tudo, porque vou dormir demais”; 

estivesse o trabalho favorecendo as outras atividades ou momentos de humanização da 

                                                 
199 K. Marx (2013, p. 139-156) 
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vida, o dormir (o descansar) não emergiria como uma excepcionalidade, como um gozo 

a ser vivenciado extraordinariamente. Para essa professora, o trabalho está sendo 

mortificação, de forma que a vida começa para ela “[...] quando termina essa atividade, à 

mesa, no bar, na cama” (Marx, 2012, p.36), só fora do trabalho, dormindo, vive. Embora 

estas atividades sejam fundamentais para o homem, não é o comer, o vestir, o sexo, etc., 

que caracterizam, per si, o humano e o seu processo de humanização; afinal, também 

comem, fazem sexo, etc., os demais animais. É o trabalho, ou a capacidade de transformar 

intencionalmente a natureza, o que caracteriza o homem e o diferencia substancialmente 

dos animais. 

Vê-se, assim, que o caráter “material”, econômico, do processo humano se 

afigura no capitalismo com especificidades e complexidades que não se viu outrora; daí 

que seu caráter ontológico se manifestará também na forma de um ser mais complexo, o 

qual, a partir desse processo de produção das condições materiais de vida, expressar-se-á 

por uma “espiritualidade” em que se manifestarão as contradições e perspectivas dessa 

materialidade. Com efeito, tomado o processo de transformação da natureza pelo homem 

para garantir suas condições materiais de vida, como o mesmo processo em que o homem 

elabora, por si mesmo, o ser social que é ou está sendo, temos que é impossível separar o 

homem em teórico ou espiritual num momento, e prático ou físico em outro. Nem mesmo 

é possível estabelecer a prevalência de um ou outro aspecto na formação desse ser, na 

medida em que o processo humano se desenvolve e se manifesta como unidade teoria e 

prática. 

A negação desse caráter fundamental do processo humano, da formação do 

homem através do trabalho (que se materializa unificando a ação prática e a ação 

intelectual), não encontra fundamento na realidade. Ainda que as filosofias políticas do 

status quo, notadamente o Pragmatismo200, propaguem às massas a prevalência da prática 

sobre a teoria, o processo econômico capitalista se desenvolve unificando teoria e prática; 

do que decorre ser, a prevalência propagada, não mais que uma construção político-

pedagógica no sentido da negação do conhecimento, da “teoria”, às massas trabalhadoras. 

Contudo, a própria condição que impele sempre o trabalhador ao assalariamento e à 

vivência das condições que o processo produtivo lhe impõe, tudo isso se manifesta de 

forma integral ao trabalhador, por seus aspectos “práticos” e “teóricos”; porque sente e 

                                                 
200 Sobre o Pragmatismo, especialmente sua relação de contradição/negação à Filosofia da 

Práxis, é interessante a elaboração de Semeraro (2006) 
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vivencia, esse trabalhador é impelido a buscar modificar tais condições, o que lhe exige 

conhecer melhor o mundo e a si mesmo. 

Portanto, se é importante entender que o processo produtivo não se caracteriza 

pelo desenvolvimento de atividades absolutamente “práticas”, de forma a prescindir do 

conhecimento ou da “teoria”, é imprescindível compreender que, no capitalismo, a 

decisão sobre como o processo produtivo deve ser realizado é privativa do empresário. 

Ela chega ali como um édito, sobre o qual (à moda da divinização do judiciário) não cabe 

“discutir”, mas, “cumprir”. Além disso, cabe aos trabalhadores se capacitarem 

tecnicamente para operacionalizar o instrumental de produção; ou seja, como força de 

trabalho, o trabalhador é integrado no processo produtivo para animar os instrumentos de 

produção segundo uma estrutura e uma dinâmica que lhes são alheias. É sob essa 

determinação que executará suas atividades, unificando teoria (o conhecimento que 

adquiriu para tal) e prática (o esforço físico que é exigido), as quais, materializar-se-ão 

no “produto” final. 

Entretanto, tentar perceber essa unificação “apenas” na atividade laboral em si, 

quando o trabalhador está animando o instrumental de produção, reduz o processo 

produtivo ao esforço físico, na medida em que se perde da sua totalidade a força do 

protagonismo autotélico do capital; quando este, conforme indicado acima, determina 

todo o processo produtivo para o seu interesse, anulando os do trabalhador. É por esse 

reducionismo que se vê divulgada a ideia de que “professor, é o de sala-de-aula”, sem se 

perceber que, na maioria das vezes, essa afirmação está indicando que é a atividade 

“prática”, e não a práxis, o que caracterizaria o trabalho docente; mais que isto: indica o 

processo educacional escolar reduzido à Escola ou a determinada rede de ensino. 

Do exposto, a unificação teoria e prática emerge como problema para os 

trabalhadores, não para o empresário; o capitalista promove essa unificação necessária ao 

seu modo e para atender ao seu interesse fundamental, distante da presença dos 

trabalhadores e alheio aos seus interesses. Ora, para o capitalista, conforme vimos em 

Marx (2013), o processo produtivo, ou processo de trabalho, é o processo de consumo da 

mercadoria força de trabalho que ele adquiriu do trabalhador. Com efeito, o trabalhador 

entra nesse processo produtivo coisificado, pelo fato da sua força de trabalho ter sido 

rebaixada à condição da coisa-mercadoria.  

Embora a força de trabalho se materialize, objetiva-se, como unidade da 

diversidade teoria e prática, a fragmentação “técnica” do processo produtivo 
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capitalista201, longe de significar a prevalência das atividades práticas sobre a teoria, 

revela a importância e o caráter estratégico que o conhecimento, as ciências, têm para o 

seu desenvolvimento; seja para a produção de métodos de trabalho ou organização da 

produção, seja para a produção de instrumentos, máquinas, etc. O problema que se impõe 

para o hegemonismo burguês é: como aplicar esse conhecimento ao processo produtivo 

se, mesmo com o desenvolvimento da mais sofisticada tecnologia, parece ser impossível 

realizar a produção sem a presença física do trabalhador, isto é, sem que o trabalho vivo 

seja empregado para animar o “trabalho morto” e que, para isto, é necessário determinada 

qualificação do trabalhador?  

Se o processo produtivo pressupõe a presença ativa da massa trabalhadora, 

pressupõe-se que, para atuar produtivamente202, essa massa necessita ser educada com 

determinado conhecimento, em quantidade e qualidade adequadas a essa necessidade do 

capital. Disso decorre o problema para a burguesia: como realizar essa educação, sem que 

essas massas conheçam mais que o requerido para operarem produtivamente? Verifica-

se, então, o seu esforço no sentido de desenvolver um tipo humano que conheça (o 

mínimo necessário para operar os instrumentos de produção), desconhecendo (o mundo 

e a si mesmas em concreto) e, assim, viva socialmente, como indivíduo “prático”. A 

filosofia política que se universaliza, unificando essas massas, notadamente seus setores 

médios, materializa-se na forma de um comportamento cínico em relação à questão do 

ser, que fica reduzido à capacidade de realizar-se pelo consumo; de forma a não lhe 

importar o conhecimento integral, mas aquele que pode ser aplicado imediatamente na 

forma da conquista do emprego que permita consumir mais para, assim, “ser”.  

Daí que o “treinamento da mão-de-obra”, é divulgado como a educação que lhe 

é necessária e suficiente, conformando-o na miserável exigência do mercado, que o 

rebaixa à condição de mercadoria e o livra do esforço tormentoso do estudo rigoroso, que 

poderia elevá-lo a um novo patamar intelectual e moral. A assimilação do treinamento 

                                                 
201 Em que às massas trabalhadoras são atribuídas atividades cada vez mais simples, “práticas”, 

para cuja realização é exigida pouca formação intelectual, enquanto a reduzidos grupos intelectuais se 

atribui a responsabilidade privativa para o desenvolvimento científico e tecnológico. 
202 Conforme Marx (2004, p. 109): “Do ponto de vista do processo de trabalho em geral, 

apresentava-se como produtivo aquele trabalho que se realizava num produto, mais concretamente numa 

mercadoria. Do ponto de vista do processo capitalista de produção, junta-se uma determinação mais 

precisa: é produtivo aquele trabalho que valoriza diretamente o capital, o que produz mais-valia, ou seja, 

que se realiza – sem equivalente para o operário, para o executante – numa mais-valia [...] representada por 

um sobreproduto [...]; isto é, (que se realiza) num incremento excedentário de mercadoria para o 

monopolista dos meios de trabalho [...], para o capitalista. Só (é produtivo) o trabalho que serve diretamente 

ao capital como instrumento [...] da sua autovalorização, como meio para a produção de mais-valia”.  

Ainda sobre o conceito de trabalho produtivo em Marx é importante o trabalho de Cotrim (2012). 
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como a educação necessária às massas, é facilitada pelo vigoroso desenvolvimento 

tecnológico, o qual possibilita aplicar cada vez mais, no processo produtivo, máquinas e 

equipamentos altamente desenvolvidos tecnologicamente, que, além de reduzir a 

quantidade de trabalhadores necessários, simplifica as atividades laborais e facilita a sua 

preparação ou “qualificação”. Mas isto em relação às grandes massas, e não às frações 

que conseguem se educar para além do básico, cuja capacidade intelectual, então, é 

empregada no processo produtivo para fazer a conexão entre seus governantes e os 

simples ou as grandes massas.  

Aquele comportamento (de conformação ao processo capitalista), entretanto, 

não se desenvolveu ou se desenvolve aleatoriamente, nem por vontade autônoma dessas 

massas, mas, requerido por uma realidade material, que lhes impõe a necessidade vital de 

vender sempre a sua força de trabalho no mercado. Esta mercadoria-força de trabalho, 

que será “exposta/oferecida” à venda no mercado, é da responsabilidade do trabalhador, 

de forma que cabe a este revesti-la com a qualidade necessária ao mercado. Daí Marx 

(2001, p. 78) comentar que essa mercadoria se afigura como a mais miserável dentre todas 

as mercadorias, pois, ou o trabalhador conquista um comprador, ou perece – eis o caráter 

da liberdade com que está revestido o trabalho livre, assalariado, para o trabalhador. Por 

conseguinte, o tipo humano que esse processo econômico determina, tende a ser 

“competitivo”, fechado no próprio “egoísmo” face a ameaça do outro, que pode lhe 

“roubar” o posto de trabalho, etc. Esse é o tipo humano que tende a emergir do processo 

capitalista de produção como necessidade deste, que é divulgado como o tipo humano 

ideal, como Ser referencial para as massas trabalhadoras. 

Dado que, das condições específicas de determinado modo de produção (no qual 

o trabalho se desenvolverá concretamente conforme as especificidades ou características 

desse sistema produtivo) decorrerá um homem específico, pode-se inferir que o processo 

produtivo mato-grossense sob a supremacia do Agronegócio produz (porque a própria 

preservação o requer) um “ser específico”, determinado; este que é necessário verificar, 

porque se trata do homem concreto, isto é, produto e protagonista da educação que se 

desenvolve hegemonizante e, ao mesmo tempo, por sua própria condição social, negação 

dessa educação. Do que se pode afirmar, de início, que não se trata do indivíduo em si, 

particularizado em sua própria individualidade, tampouco de um ser especificamente 

“mato-grossense”, dado o caráter internacional, global, de que está revestido o 

Agronegócio. Que ser é este?  
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Se o processo produtivo do Agronegócio, para se desenvolver como tal, requer 

determinado “tipo humano”, evidencia-se que, este, só pode existir como um tipo 

“global”. Assim, se a natureza humana decorrente do processo produtivo mato-grossense, 

por sua supremacia, tem determinadas especificidades, ou alguma “marca” regional, 

muito mais é caracterizada pelo que determinam os vínculos de dependência do 

Agronegócio com o processo capitalista mundial; esfumando-se cada vez mais o que lhe 

é especificamente “regional”. 

Assim, vê-se desaparecer o que se pode denominar de tipo de vida sertanejo; 

quando, nas vilas ou corrutelas do interior do estado, as famílias constituíam comunidades 

em que os laços de amizade, solidariedade, parentescos, etc., eram cultivados e se 

desenvolviam superiores ao interesse comercial. Também, o linguajar, a vestimenta, os 

hábitos alimentares, a religiosidade, o lazer, etc., com o entranhamento das relações 

capitalistas de produção nos sertões mato-grossenses, perdem suas características de 

outrora para se desenvolverem como meio de comércio, como mercadoria203. Mas, foi 

nas relações de produção que se verificaram mudanças maiores: seja pela instituição do 

assalariamento, em substituição às antigas formas de pagamento ou remuneração da força 

de trabalho204; seja pelas atividades em si, em que o trabalho manual, artesanal (realizado 

com instrumentos rústicos, como machado, foice, enxada, etc.) foi substituído por 

atividades mais “sofisticadas”, determinadas pelo incremento de novas tecnologias, 

instrumentos e máquinas.  

Por outro lado, o processo econômico promoveu uma vertiginosa urbanização 

da população estadual em todas as regiões, inclusive pela criação de novas cidades, onde 

antes havia tão somente os sertões e suas comunidades. Embora não se possa ignorar ou 

minimizar o crescimento das periferias das cidades maiores (para onde parte da população 

expulsa dos campos se dirige), o que se verifica é a transformação dos sertões em cidades, 

                                                 
203 Dois exemplos distintos caracterizam bem o modo de vida de outrora e o que ora se impõe: 

a) era comum conhecidos, “vizinhos”, “compadres”, tomarem dinheiro emprestado uns dos outros sem a 

necessidade de algum contrato e sem que se cobrassem juros ou dividendos, de forma que no tempo 

aprazado o tomador saldava a “dívida” no valor tomado; b) antes o futebol era praticado como lazer, como 

confraternização entre comunidades (inclusive dos Povos Indígenas) e até entre os municípios; agora os 

times são constituídos e os campeonatos são disputados na esperança de serem vistos e escolhidos por um 

“olheiro” de um dos grandes clubes do país, que rondam o interior mato-grossense fazendo o que chamam 

de “peneirada” (escolha e assinatura de contrato com os mais hábeis, que são levados para serem 

aperfeiçoados nas escolas dos grandes clubes), alimentando o sonho dos meninos de se tornarem jogadores 

profissionais.  
204 Como por exemplo “à meia” – quando o trabalhador com sua família arrendava a terra do 

proprietário e lhe pagava com metade da produção apurada; ou o pagamento do vaqueiro que cuidava do 

gado do fazendeiro – que recebia como pagamento um percentual das crias do rebanho, etc. 
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o que parece conferir maior profundidade na transformação do modo de ser das 

populações interioranas no sentido do que requer o Agronegócio. Ou seja, esse processo 

econômico e social, por seus diversos determinantes, forma um tipo humano com essa 

“espiritualidade comercial”; o que parece escapar à percepção das massas trabalhadoras, 

inclusive dos educadores, é o caráter ontológico dessa transformação.  

Na realidade, o trabalho tende a se afigurar, para essas massas, “apenas” como a 

fadiga que os “desvalidos da sorte” precisam sofrer para garantir, conquistar, a 

sobrevivência diária; o caráter ontológico dessa visão é a afirmação (teórico-prática) 

dessa “fadiga”, por sua naturalização, como elemento imanente à vida dos que só podem 

“viver trabalhando”, para quem não precisa trabalhar para viver. Mas, tal visão não 

impede “críticas” ou reclamações à condição em que vivem, nem manifestações de 

“raivas” e/ou desprezo às atitudes arrogantes, autoritárias, do “patrão” e seus prepostos. 

Se tais reações não podem ser tomadas, per si, como construção político-pedagógica 

(conhecimento, consciência) radical, que mobilizaria essas massas para a 

negação/superação da realidade – não se pode negar que expressam a fertilidade do 

“terreno” para essa construção. 

Daí que o trabalho, de elemento fundante do homem, afigure-se e se desenvolva 

para as massas trabalhadoras como atividade naturalmente subalternizada ao processo do 

capital e, este, por sua vez, emerja como o “sujeito social”, carnificado na figura do 

empresário, que funda e faz desenvolver todo o processo social, o “progresso”, o 

“desenvolvimento”, o “crescimento” econômico; não o trabalho, nunca o trabalhador, 

porque, por essa visão, é este que necessita do Capital, do empresário que o emprega. Por 

conseguinte, o processo humano emerge para as massas trabalhadoras de forma invertida, 

isto é, o processo do capital e a sociabilidade decorrente, a sociabilidade burguesa, é que 

são elevados ao patamar do processo humano, com um caráter atemporal. Dessa forma, a 

necessidade vital do capital de revolucionar sempre o processo produtivo, conforme 

indicou Marx (2012, p. 31-67), é difundida e tomada como se fosse a evolução natural, 

livre e constante da humanidade; e não a negação disso, ou seja, não como um processo 

que se desenvolve bloqueando o processo livre e em aberto da humanidade. 

Com efeito, as massas que vivem do próprio trabalho vinculam a perspectiva de 

transformação da sua realidade, superação das agruras que sofrem diuturnamente, ao 

processo do Capital, ou seja, amarram o seu futuro, exatamente, onde não podem ter 

futuro. Na realidade mato-grossense, tal “perspectiva” significa a efetivação da visão de 

mundo que anuncia o Agronegócio como o processo econômico-social em que os 



277 

 

trabalhadores e a classe média podem superar todos os seus problemas econômicos e 

sociais. Quando, na verdade, é do processo do Agronegócio que brotam os seus problemas 

econômicos e sociais: seja no sentido do que indicou Marx205 (2001, p. 111), seja no 

sentido do que analisa Machado e Machado (2014) sobre os impactos da monocultura ao 

meio ambiente. 

Evidencia-se, assim, que a autovalorização do capital, só pode se desenvolver 

em negação à autonomização do trabalhador, pois, a autovalorização é a materialização 

da expropriação constante do trabalhador, mediante o assalariamento; que é a subsunção 

da sua capacidade de trabalho (reduzida à mercadoria) ao processo capitalista de 

produção. A valorização do capital se desenvolve “totalitariamente”, face à totalidade 

social e, só assim, subvertendo tudo à sua lógica, pode materializar-se e se desenvolver 

como uma “normalidade”; com efeito, a sociabilidade tende a expressar o que requer a 

autovalorização do capital, de forma que não há apartação entre o processo produtivo e a 

sociabilidade, o modo de ser da sociedade. Conforme demonstrado em Marx (2010), a 

dominação do capitalista sobre o trabalhador se realiza nas relações capitalistas de 

produção, cujo caráter fundamental é a subjugação desse trabalhador, ou do trabalho vivo, 

aos meios objetivos de produção, ao trabalho objetivado, morto, à coisa, enfim. Se o 

verdadeiro processo da vida social é o processo da produção material, tal processo, no 

capitalismo, apresenta-se com a característica fundamental de transformar o sujeito em 

objeto e o objeto em sujeito. 

Segue-se que, mesmo a precarização do trabalho por meio de relações cada vez 

mais fluidificadas, que levou muitos a defenderem o fim do trabalho ou da sua 

centralidade206, não altera substancialmente, estruturalmente, a situação do trabalhador 

no processo capitalista de produção; este que, conforme vimos, “[...] é unidade de dois 

processos: o de trabalho e o de valorização” (Marx 2010, p. 61), em que o primeiro “[...] 

é apenas um meio para o processo de valorização do capital” (Idem, p. 109). Essa natureza 

do processo produtivo capitalista não se alterou com a fluidificação, do que a se poder 

afirmar que a precarização do trabalho se refere a método e organização do trabalho 

                                                 
205 Marx (2001, p.111): O trabalhador torna-se tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, 

quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria tanto 

mais barata, quanto maior número de bens produz. Com a valorização do mundo das coisas, aumenta em 

proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. O trabalho não produz apenas mercadorias; 

produz-se também a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e justamente na mesma proporção 

com que produz bens. 
206 Sobre essa temática ou assunto são interessantes os trabalhos de Ricardo Antunes (2012 e 

2013), Richard Sennett (2012), além, é claro, da obra marxiana, notadamente O Capital Livro 1 (2013), 

Capítulo VI, Inédito de O Capital (2004), Trabalho Assalariado e Capital & Salário, Preço e Lucro (2012).   
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requerido pela finalidade superior do capital; noutros termos, a finalidade superior do 

processo capitalista de produção é que faz o trabalho ser tratado/organizado, inclusive na 

forma da precarização. O capital continua a ser “trabalho morto” que, em sua dinâmica 

fundamental, vital, segue fundada na sucção da vida, do “trabalho vivo”.  

Antunes (2012, p. 53) trata do problema, destacando a importância do 

conhecimento para a “nova” configuração do processo produtivo capitalista, nos 

seguintes termos: 

 

Dentro do espaço produtivo, o saber intelectual que foi relativamente 

desprezado pelo taylorismo-fordismo tornou-se, para o capital de 

nossos dias, uma mercadoria muito mais valiosa. As formas 

contemporâneas de vigência do valor levaram ao limite a capacidade 

operativa da lei do valor e a vigência do trabalho abstrato, que despende 

cada vez mais energia intelectual (além de material) para a produção de 

valores de troca. Novamente desencadeia-se um processo interativo 

entre trabalho vivo e trabalho morto, sob o comando de um tempo 

conduzido pelo ritmo cada vez mais informacional e intensificado. 

 

Ainda que a dinâmica da valorização fundada na precarização do trabalho se 

apresente revestida por especificidades decorrentes de novos e revolucionários 

conhecimentos, os quais, aplicados no processo produtivo, dão-lhe uma aparência de 

estrutura divergente, antagônica àquela da qual decorreu o método, a organização 

taylorista-fordista do trabalho, trata-se, na verdade, do movimento ou dinâmica, requerida 

pela “mesma” estrutura capitalista de outrora. Entretanto, o trabalhador submetido à 

precarização “[...] está exercendo trabalhos parciais, precários, temporários ou já vivencia 

as agruras do não trabalho, do desemprego estrutural” (ANTUNES, 2012, p.12); este que, 

por exemplo, vive “autonomamente” da instalação, consertos e configurações de 

equipamentos ou aparelhos eletrônicos (computadores, celulares, impressoras, câmeras 

para vigilância de residências e empresas, etc.). Este trabalhador toma essa realidade 

como se ela lhe conferisse autonomia real em relação à classe proprietária, como se tal 

situação o tivesse “elevado” ao status de não ter “patrão”, de ser o seu próprio patrão, de 

modo a se colocar num nível acima do trabalhador assalariado (com emprego fixo), 

especialmente em relação aos trabalhadores dos serviços públicos – os quais não 

raramente, são responsabilizados por todas as mazelas dos serviços públicos. 

Confirma isto a esperança que um estudante manifestava com a realização de 

um curso, dizia ele: “Meu objetivo é, com esse curso [Técnico em Informática], trabalhar 

por conta própria, ter meu próprio negócio, não depender de salário, nem de patrão”. Mal 
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sabe ele da função que cumpre no processo produtivo, cuja dinâmica hodierna está a 

requerer precisamente esse tipo de trabalhador; inclusive, como forma de reduzir os 

custos da produção. Na mesma direção, um trabalhador com 46 anos de idade (depois de 

ter trabalho fixo e Carteira de Trabalho assinada em empresa multinacional do setor de 

carnes – criação, abate e processamento – além de outros empregos fixos em empresas de 

serviços de Contabilidade), que hoje executa serviços de técnico em informática (que teria 

aprendido sozinho) afirmava o seguinte: 

  

[...] ganho mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês, por minha 

conta, sem depender de ninguém. Não concordo com esse negócio de 

estabilidade que garante a esses servidores públicos ganharem altos 

salários sem fazer nada; tem que acabar com isso. Todo mundo tem que 

ficar como os trabalhadores da iniciativa privada: não trabalhou, não 

produz de acordo, manda embora! 

 

Questionado sobre a condição de trabalho do servidor público ser melhor que a 

do trabalhador da iniciativa privada, esse trabalhador “autônomo” não concorda, e afirma 

que o regime de trabalho nos serviços públicos não representa avanço nas relações de 

trabalho, nem que se trata de conquista das lutas dos trabalhadores em geral; trata-se, 

segundo ele, de privilégio, que “tem que ser cortado”. Esta é a visão de mundo e o 

comportamento requeridos pela valorização capitalista aos trabalhadores; que o aparta da 

classe trabalhadora na medida em que não se vê como trabalhador, mas como um 

“empreendedor individual”, um “quase-empresário”, daí afirmar que: “hoje, só não cresce 

quem não quer, porque oportunidade tem para todo mundo”.  

Evidencia-se por esses dois exemplos, que o trabalho sob o processo do capital 

em nossos dias, longe de ter perdido o seu caráter ontológico, segue tendo centralidade 

para a definição do ser social. Na medida em que a fragmentação do trabalho cria a ideia 

de que este não mais tem centralidade, impondo ao trabalhador o sentimento de 

marginalidade, de “des-importância”, etc., criada está determinada centralidade, por seu 

revés: esta que se materializa afirmando, reproduzindo, a sociabilidade que necessita o 

capital para se afirmar como tal. As máquinas que permitem a utilização ou o consumo 

reduzido de trabalho vivo, limitando-o às atividades cada vez mais simples, não são mais 

que trabalho objetivado tornado capital. Essa nova configuração do trabalho vivo das 

massas, é o que o capital requer, de modo que a centralidade do trabalho não se esvai, 

mas, toma a forma determinada pela fase ou estágio de desenvolvimento em que se 

encontra o processo capitalista de produção. Ao fazer prescindir do uso em profusão da 
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mão de obra, a introdução da maquinaria no processo produtivo em meados do século 

XIX também suscitou a ideia da desnecessidade do trabalho, isto é, da sua não 

centralidade; quando o próprio desenvolvimento dessa maquinaria, um século depois, na 

forma do Fordismo-Taylorismo demonstrou equivocada tal interpretação, etc. 

A verdade é que o homem segue movido por suas necessidades naturais, 

biológicas, o que se alterou profunda e largamente foram as formas de satisfação dessas 

necessidades – um processo em que novas necessidades se desenvolveram. Assim, 

importa destacar que, tais transformações, foram desenvolvidas pela própria humanidade 

em seu processo concreto de vida, mediante o trabalho, e que este fundamento segue 

inalterado, ainda que o trabalho se afigure muito diferente que em outros estágios do 

processo humano. O problema, portanto, é percebermos e entendermos a condição 

concreta sob a qual se desenvolve o trabalho subsumido na lógica do capital; porque, tal 

lógica, em resumidas contas, refere-se à forma como está dominado e organizado o 

trabalho para seguir sendo dominado pelo capital. Na medida em que o capital é o produto 

do esforço humano (intelectual e manual) ou da força de trabalho submetida a uma 

específica forma de propriedade social, acaba por expressar e fazer desenvolver 

determinada natureza humana, que se efetiva como relações sociais especificas, ainda que 

contraditórias. Com efeito, esse é o elemento fundamental a ser esclarecido na perspectiva 

do entendimento materialista da vida e, por conseguinte, da educação das massas 

trabalhadoras. 

De fato, o trabalho tem uma dimensão social, pois, a intervenção intencional do 

sujeito social na natureza, não satisfaz apenas as necessidades pessoais, individuais, mas 

envolve ou abrange a todos e, assim, na medida em que coloca em circulação o produto 

dessa intervenção, que atende também o outro, essa ação (que não é apenas ação prática, 

mas teórico-prática, práxis), traduz-se em cultura. É esse o caráter ontológico do trabalho 

que, como atividade humana, ao fundar, criar, o humano como ser social, faz evidenciar 

o caráter fundamental da Educação – esta que só pode se manifestar concretamente como 

o está sendo desse ser. Daí se poder dizer com Álvaro Vieira Pinto (1984, p. 30), que: 

 

A educação é um fato existencial. Referre-se ao modo como (por si 

mesmo e pelas ações exteriores que sofre) o homem se faz ser homem. 

A educação configura o homem em toda sua realidade. Pode-se dizer 

(em outra versão da definição) que é o processo pelo qual o homem 

adquire sua essência (real, social, não metafísica). É o processo 

constitutivo do ser humano. 
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Dadas as características do capitalismo e à condição das massas trabalhadoras 

na realidade hegemonizada pelo capital, não há que se falar em um único sentido para o 

desenvolvimento do caráter ontológico do trabalho, especialmente no sentido requerido 

pelo próprio capitalismo. Na realidade, a condição econômica social das massas sob esse 

sistema produtivo lhes impõe necessidades materiais e espirituais, cuja busca para 

satisfaze-las enseja construções ontológicas que podem materializarem-se como negação 

e superação do tipo humano ou do ser necessário à confirmação da lógica capitalista. 

Tem-se, então, que essas massas, ao desenvolverem suas próprias organizações, seus 

movimentos e as suas lutas, elabora-se em nova direção. Assim, experimentam, 

materializam, novas relações sociais, as quais, desenvolvendo-se em confronto às 

relações sociais capitalistas, significam, per si, a produção de conhecimento novo sobre 

o mundo, sobre a própria humanidade e, especialmente, sobre a própria realidade no 

mundo dominado pelo capital. Esse processo e o seu “conteúdo”, é que devem orientar o 

ser da Escola das massas trabalhadoras. 

 

5.3 A finalidade da Escola Pública e da prática docente: seus referenciais concretos  

Concebido o trabalho como o que fundamenta o processo humano, face à 

necessidade educacional-escolar das massas trabalhadoras na realidade mato-grossense, 

emerge o seguinte problema: que referenciais presidem a definição da finalidade ou os 

objetivos fundamentais da Escola Pública e, por conseguinte, orientam a prática docente 

no sentido da consecução de tal finalidade ou objetivos?  

No tempo em que a realidade mato-grossense se desenvolve sob o hegemonismo 

do Agronegócio, a qualidade criadora do trabalho ou o seu “poder” ontológico nesta 

realidade, parece não ser percebido tão claramente pela massa dos educadores da Escola 

Pública. Pelo menos, não é tomado como o referencial para o processo educacional-

escolar, embora se discurse sobre o “trabalho como princípio educativo” e, mais ainda, 

sobre as “tendências político-pedagógicas” que caracterizam as diversas práticas 

docentes. Face ao fato de que o processo educacional escolar, como elemento 

superestrutural dessa realidade, só pode se desenvolver em conexão com a respectiva base 

econômica (e que essa conexão se efetiva marcada pelas contradições dali decorrentes), 

tem-se nessa “inobservância” do trabalho como elemento determinante da realidade 

estadual, um indicativo importante para se evidenciar e analisar aqueles referenciais.  

Conforme se observa a Escola por sua visão de mundo dominante, pode-se dizer 

que esta visão tem levado a massa dos seus educadores a conceberem (por suas práticas 
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docentes e não apenas pelo discurso falaz) o processo econômico estadual se 

desenvolvendo em paralelo à elaboração do ser social. Consequentemente, o processo 

educacional escolar é tratado sem conexão orgânica, dialética, com o processo econômico 

em concreto, por sua estrutura e dinâmica fundamentais. Por essa concepção, através do 

processo produtivo ou econômico se realizaria exclusivamente a produção das riquezas, 

das condições materiais de vida necessárias à sociedade; enquanto a “elaboração do ser” 

se desenvolveria em outras “instâncias” da sociedade, localizadas em sua esfera 

superestrutural. Assim, o caráter do ser social, concebido e tratado como o indivíduo 

particular, desenvolver-se-ia pela ação da família, das religiões, da Escola etc.; ainda que 

esta, seja compreendida vinculada ao processo econômico pelo que lhe exige o mercado, 

isto é, numa perspectiva instrumental ao mercado, “atendendo-lhe” ou buscando atende-

lo com a mão de obra “qualificada” exigida pelo processo produtivo. 

Dessa forma, a concepção majoritária sobre o Homem é reduzida ao indivíduo 

particular, à individualidade em si e por si, ou seja, como um ser que se realiza 

“autônomo” ou “independente” da totalidade, de forma que o processo humano e a 

sociedade resultariam das atividades realizadas pela miríade desses indivíduos. 

Consequentemente, a educação se refere ao conhecimento que cada indivíduo desenvolve 

por si mesmo, por suas próprias necessidades e qualidades individuais, cuja “relação” 

com os demais se dá fundamentalmente pelo confronto concorrencial, de forma que o ser 

de um só pode ser afirmado, efetivado, plenamente, com o não-ser do outro, isto é, pela 

derrota do outro. 

Com efeito, a verificação e a demonstração dos referenciais concretos que 

orientam a definição da finalidade ou dos objetivos fundamentais que a Escola Pública 

deve “perseguir”, exige-nos esforços e procedimentos que confrontam a fundamentação 

teórico-metodológica do discurso docente corrente. Isto porque, por esse discurso 

dessubstanciado do que aparenta ter, tomar-se-ia a escola se desenvolvendo em aberto 

confronto político-pedagógico ao mercado, por conseguinte, referenciada tão somente nas 

necessidades reais dos trabalhadores e, assim, como elemento da construção da sua 

autonomização enquanto classe social; quando não é isto o que se observa, conforme 

veremos. 

5.3.1 Os referenciais 

Destaca-se, de início, que esses referenciais emergem e se desenvolvem 

vinculados aos interesses das classes sociais fundamentais; daí a necessidade de trata-los 

aqui, observando-se que não são expressões de abstrações ou divagações “teóricas”, que 
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se desenvolveram por si mesmas, mas, a expressão de “materialidades econômicas” 

contraditórias, de um estar sendo, historicamente determinado – do que decorre 

expressarem a perspectiva de determinado vir a ser para as massas trabalhadoras. 

Aparentemente, a intensa e ampla “crítica” que os educadores da Escola Pública 

fazem à realidade social, a partir da denúncia e combate às “injustiças”, “perversidades”, 

“exclusões”, etc., vivenciadas pelos trabalhadores, especialmente pelos “mais humildes” 

(cuja representação “concreta” lhes afigura diuturnamente em suas salas de aula por seus 

alunos) faz acreditar que esses educadores têm a realidade concreta como o referencial 

fundamental para a definição das suas práticas político-pedagógicas. É importante se 

destacar, ainda, que essa “crítica” não se limita ao mero discurso, já que os educadores 

buscam traduzi-la praticamente; e, nesse sentido, empreendem um grande esforço 

tentando fazer a atividade docente efetivar tal crítica207. Mas, se só aparentemente a 

realidade concreta se afigura como o referencial fundamental, o que determina esse 

equívoco docente de conceber a realidade por suas manifestações aparentes e, assim, 

abstratamente?  

Dado que o discurso docente corrente não se caracteriza por palavras vazias de 

significado político e pedagógico, esse “discurso” deve ser tomado por suas “múltiplas 

determinações”, como elemento da prática docente e, assim, como a expressão do 

arcabouço teórico-metodológico que orienta majoritariamente o processo escolar em 

geral. Nesse sentido, a compreensão da contradição entre os objetivos que o discurso 

corrente majoritário indica e o que a atividade docente em aula consegue realizar, reveste-

se de complexidades que não se referem “apenas” ao problema da busca da unidade entre 

teoria e prática; pois, ao contrário do que indica, a sua realização prática não resultaria na 

emancipação dos seus alunos, conforme veremos.  

A intrepidez desse discurso “crítico” por sua amplitude, faz parecer que a prática 

político-pedagógica docente esteja se desenvolvendo como a resposta correta ao que 

requer a situação educacional concreta do aluno-trabalhador; ou seja, pela força desse 

discurso que, per si, é denúncia e anúncio, toma-se a prática docente como uma política 

                                                 
207 É ilustrativa a intensa mobilização que os professores e professoras (efetivos e interinos ou 

contratados) da EJA realizam neste momento (sob a direção do FEJA-MT) em todas as regiões do Estado. 

São os Encontros Regionais que reúnem centenas de professores, professoras e estudantes (das Redes 

Públicas de Ensino, das Universidades Federal e Estadual, dos Institutos Federais de Educação e outras 

entidades), em que são discutidos os problemas e as perspectivas dessa modalidade de ensino, inclusive, 

encaminhamentos ao nível das unidades escolares para atrair e manter jovens e adultos nos cursos que 

desenvolvem. Todas essas discussões desaguarão no Fórum Regional onde se reunirão os 

participantes/representantes de todas as regiões do Estado. 
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que, decorrente de um correto “diagnóstico” da realidade concreta, desenvolver-se-ia em 

confronto/negação à realidade analisada e no sentido da sua superação em favor do aluno-

trabalhador. Daí que a “vontade política” dos educadores, mobiliza-os para 

enfrentamentos diversos ao que identificam imediatamente como o que deve ser 

combatido e “superado”. Assim, confrontam diversas políticas e procedimentos 

administrativos dos governos, os quais, mediante suas instituições político-

administrativas (Secretarias de Educação e outros órgãos, com as suas “instruções”, 

“portarias” e “orientativos”, etc.), impõem ou tentam impor formas de ser e de 

desenvolver a escola, contrárias ao que buscam os educadores.  

Mas se o que sentem (do que percebem nos seus alunos e de si mesmos) da 

realidade social em que vivem é a expressão das suas condições de classe, o que se 

constata é que o protagonismo que desenvolvem referenciado nesse “sentimento” 

(embora confronte elementos da totalidade social burguesa), não se materializa como 

confronto radical ou em superação às estruturas e funcionamento dessa sociedade. Ao 

conceberem e tomarem as injustiças e perversidades vivenciadas pelos trabalhadores 

(afiguradas como o desemprego e o salário aviltante, como a moradia precária ou a falta 

desta, na forma da baixa escolaridade e da sua ausência, etc.) circunscritas aos seus 

limites, ou seja, sem articular esses fenômenos com o processo capitalista de produção ou 

com a totalidade burguesa, a realidade emerge para os educadores não por suas 

determinações históricas, por sua concretude, mas, por seus elementos mais aparentes e, 

assim, abstratamente. 

Dessa forma, percebe-se que embora os educadores se referenciem em elementos 

da realidade concreta para estabelecer a finalidade da própria atividade docente e, assim, 

do processo educacional escolar, tomam-nos e os tratam desconsiderando a totalidade-

capitalista, por “falta” de um referencial teórico-metodológico “próprio”, isto é, da 

própria classe social. Premidos pela exigência fundamental do mercado que, assimilada 

pela sociedade chega na escola como necessidade desta e não daquele, suas concepções 

e atividades político-pedagógicas reais confirmam aquilo que querem transformar; 

porque a sua referência determinante não é a realidade concreta, mas, o que lhe oferece a 

filosofia política burguesa – esta que precisa ser desnudada e superada. 

Veja-se que, por esse referencial teórico-metodológico, mesmo estudos críticos, 

fundamentados historicamente208, que buscam confrontar radicalmente a materialidade e 

                                                 
208 É o caso dos estudos do Professor Saviani (2000, 2008), muito lidos, comentados, discutidos, 

etc., mas, tomados não por sua radicalidade teórico-metodológica comprometida com a elaboração de uma 
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a espiritualidade burguesas dominantes, são “lidos” e “interpretados” abstratamente; do 

que decorrem as práticas docentes (o que inclui o discurso) mais canhestras.  

Ao buscarem definir a ação político-pedagógica docente no sentido de 

enfrentar/transformar a “realidade” que “diagnosticaram”, o que conseguem identificar 

como o ser social que está oprimido, e precisa ser libertado, não é mais que o indivíduo 

em si, abstrato. Segue-se que a ação pedagógica que buscam desenvolver tem nesse 

indivíduo particular o seu horizonte, o seu fim “estratégico”; daí que a melhoria da 

situação particular desse indivíduo, inclusive a sua ascensão social, é concebida como a 

consecução da transformação social que julgam estar realizando209. Então, verifica-se 

que, ao tempo em que escapa dessa análise a compreensão em concreto sobre o caráter 

fundamental, econômico, da sociedade burguesa e, consequentemente, o trabalhador 

como ser social historicamente determinado (compelido ao assalariamento pela 

expropriação dos meios para produzir as próprias condições materiais de vida), escapa-

lhes também, e fundamentalmente, o conhecimento que é historicamente necessário para 

esse ser confirmar a perspectiva da sua autonomização. 

Tem-se assim que o que é concebido como a “realidade” ou a condição social do 

aluno enquanto indivíduo-particular, eleva-se como o ponto de partida e chegada das 

atividades docentes, isto é, como o referencial para a definição e a realização das 

atividades docentes e do processo educacional escolar. Que dessa concepção decorre a 

convicção de que o objetivo “superior” da prática docente e da existência da Escola, seja 

a transformação da sociedade mediante a “formação/conscientização” do aluno-

trabalhador. Toma-se inclusive, como fundamento teórico dessa concepção, um “epíteto” 

da filosofia política freireana, o qual anuncia que: “A educação não muda o mundo, a 

educação muda as pessoas, as pessoas mudam o mundo”; tal “princípio” é tomado tão 

isoladamente, e a partir do indivíduo particular que, assim, o mesmo nem é percebido em 

confronto com o que Paulo Freire (2005, p.58) indica como o sentido político da 

pedagogia que elaborou, e que tem “diálogo” com a filosofia política marxiana e de seus 

                                                 
nova sociabilidade sob a direção da classe trabalhadora – mas por seus elementos “didático-pedagógicos” 

ou “educacionais” em si. Daí serem distorcidos para servirem à estereotipia de discursos e práticas docentes, 

que são “nomeadas” ou “classificadas” conforme determinada “tendências”, abstratamente concebidas.  
209 Ilustra essa visão a intervenção de um professor em um dos debates de um encontro de 

professores da EJA – Educação de Jovens e Adultos em Mato Grosso, realizado em Cuiabá no segundo 

semestre de 2014. Falando sobre sua experiência com alunos presidiários, relatava os resultados que havia 

alcançado, citando com empolgação o caso de uma aluna que havia sido “incluída” na sociedade mediante 

a conquista de um emprego, graças à formação conquistada na escola, etc. Se não há dúvida sobre a 

importância desse esforço docente, não é razoável tratar essa “conquista” como transformação da realidade 

social burguesa em favor da classe trabalhadora, ainda que tal esforço tenha resultado em determinada 

melhoria na vida de uma trabalhadora. 
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continuadores210, ou seja, que “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os 

homens se libertam em comunhão”.  

Nesse contexto educacional-escolar, o que se vê afigurar como problema 

fundamental determinante não é a decisão de eleger e tratar a realidade como o 

“referencial” ou ponto de partida e chegada para o processo político-pedagógico, 

conforme indica o discurso docente corrente211, mas, a concepção que se tem do sujeito 

fundamental desse processo, o aluno, enquanto ser social – por conseguinte, a concepção 

que se tem sobre a realidade. Conforme já indicado, a concepção majoritária que vige na 

Escola Pública sobre o aluno, toma-o como o indivíduo particular em si e, assim, “situa-

o” numa realidade em que não se vê afigurar o processo capitalista de produção 

concretamente; entretanto, é assim que é tratado como o elemento central do processo 

educacional-escolar. Tem-se, então, por essa “crítica” ou discurso docente, uma realidade 

social e um aluno abstratos; com efeito, as atividades docentes não se desenvolvem 

referenciadas nem na realidade social concreta, nem no trabalhador enquanto ser social 

concreto.  

Referenciada nessa “realidade” e para a “autonomização” desse “aluno-

trabalhador” é que a escola busca ensinar, ou seja, busca instrumentalizar o aluno ou 

“revesti-lo” com o “conhecimento crítico” para que, “educado” ou “consciente” e 

“esclarecido”, possa enfrentar a realidade adversa em que vive de forma a promover as 

mudanças que lhe cabe desenvolver; as quais, somadas às promovidas pelos demais 

indivíduos, formarão a grande transformação da sociedade. Tem-se, então, uma situação 

paradoxal, na medida em que: por um lado, na perspectiva da “libertação” ou da 

“autonomização” do aluno trabalhador, as atividades docentes orientadas por essas 

análises restam insuficientes ou inócuas; por outro lado, essas mesmas atividades 

materializam-se positivamente no sentido da conformação ou submissão desse aluno no 

processo capitalista de produção.  

Noutros termos, a unidade teoria e prática promovida por essa visão de mundo, 

ou presidida por essa concepção teórico-metodológica, concorre para a preservação da 

sociedade burguesa por suas “injustiças” e “perversidades”. Mais que isto, além de 

confirmar o status quo, esse processo educacional-escolar “desqualifica” as concepções 

e práticas que têm e tratam a Escola como espaço/instrumento da transformação social, 

                                                 
210 Nesse sentido é importante a leitura do trabalho de Chabalgoity (2015) 
211 De fato, repete-se quase como a um mantra, que o processo educacional-escolar, para ser 

socialmente relevante e “concreto”, deve “partir da realidade do aluno”.   
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mediante aquilo que lhe é específico – isto é, como espaço e instrumento de difusão e 

desenvolvimento de um novo conhecimento ou concepção de mundo libertadora.  

O que se evidencia, é que o referencial teórico-metodológico que orienta as 

análises, as interpretações e a política desenvolvida sobre a realidade concreta é aquele 

“fornecido” pelo status quo, difuso na realidade social como senso comum. 

Consequentemente, o que se promove, ou se busca promover no sentido de estabelecer a 

unidade entre essa concepção e a prática que busca realiza-la, não confronta os elementos 

fundamentais do status quo. Daí que tal ação, tende a se efetivar como negação ao que o 

discurso indica querer desenvolver, de forma que, enquanto este anuncia a perspectiva de 

uma transformação social por meio da educação escolar do indivíduo particular, 

materializa-se a visão de mundo hegemônica, que arrasta o protagonismo docente para a 

afirmação do status quo.  

Abstrata, a crítica generalizada dos educadores à realidade estadual, orienta-os 

para um protagonismo político-pedagógico que se desenvolve sem referência em um 

novo projeto de sociedade. Com efeito, na perspectiva dos trabalhadores ou do seu 

processo de autonomização, esse protagonismo resta escolástico e, assim, acaba se 

efetivando como afirmação da sociedade burguesa e do seu sistema produtivo. Dessa 

forma, se não há que se ter dúvida sobre a importância, a necessidade e a riqueza da 

movimentação docente no sentido de uma nova educação e de uma nova escola, se não 

há que se ter dúvidas sobre a seriedade e a honestidade dos educadores e educadoras em 

relação aos objetivos e propósitos educacional-escolares que anunciam – é necessário 

entender que esse movimento, por seus fundamentos teórico-metodológicos, caracteriza-

se por uma insuperável contradição entre o que estabelecem como seu objetivo e o que, 

de fato, a prática docente efetiva. Não porque “uma coisa é a teoria e outra seja a prática”, 

conforme se repete desavisadamente; mas, pelo fato de que, na perspectiva da construção 

político-pedagógica libertadora dos trabalhadores, esses educadores estão “desarmados” 

da teoria ou dos referenciais teórico-metodológicos adequados, os quais a classe social 

que buscam representar vem desenvolvendo historicamente212. Ou seja, sem uma 

concepção teórico-metodológica coerente com a necessidade e a vontade política próprias 

(as quais nascem da realidade vivenciada pelos trabalhadores sob a exploração do capital), 

                                                 
212 Um movimento político-pedagógico, científico, revolucionário, cujo “momento singular” ou 

o seu ápice está no trabalho de Marx e Engels, os quais, desde as primeiras décadas do século XIX 

desenvolveram os seus fundamentos, a partir dos quais segue sendo desenvolvido na forma, ou formas, do 

Marxismo.  
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os educadores não conseguem enxergar concretamente a realidade e, consequentemente, 

não conseguem projetar uma prática docente coerente com a transformação que anunciam 

como imprescindível.  

Dado que o mercado se desenvolve como um conjunto de relações sociais sob o 

controle ou domínio da classe proprietária-governante, infere-se que essas relações 

tendem a se materializar no sentido do interesse dessa classe, isto é, no sentido da 

valorização do capital. Com efeito, dada a condição do trabalhador no processo capitalista 

de produção, o que poderá representar uma “formação” que estabeleça como seu objetivo 

a integração ou a conformação desse trabalhador na lógica da valorização capitalista? 

Deduz-se, então, que, face a coragem e a determinação com que os educadores enfrentam 

o Estado, governos e governantes (por seus comportamentos classistas e respectivas 

políticas de apoio à preservação e ao desenvolvimento capitalista), o estabelecimento da 

finalidade superior do processo educacional escolar conformada ao que requer o mercado, 

deve-se, em grande medida, à incompreensão que essa grande massa de trabalhadores tem 

sobre a realidade capitalista em concreto, e sobre a própria presença em tal realidade.  

Não se desconhece nem se minimiza com isto, a força do hegemonismo que, 

materializando-se na forma de políticas econômicas, educacionais e de coerção violenta, 

impõe toda a sorte de dificuldades e limitações às organizações, lutas e movimentos 

emancipatórios dos trabalhadores; ou seja, esses procedimentos devem ser 

compreendidos não “apenas” por seu aspecto econômico, mas, também, por seu aspecto 

“cultural”, isto é, pelo que sedimenta como visão de mundo, desqualificando e destruindo 

as construções político-pedagógicas autônomas e libertadoras dos trabalhadores213. É o 

que se vê manifestar-se no comportamento da sociedade, ao tomar como “normal” a 

escola se desenvolver ou buscar se desenvolver referenciada no que requer ou exige o 

empresário, enquanto acha absolutamente escandaloso, inaceitável, que tente se 

referenciar nas necessidades e reivindicações educacionais do MST, por exemplo214. 

                                                 
213 Nesse sentido, é muito interessante a obra de Domenico Losurdo (2004) 
214 Como no caso da Seduc confrontando a orientação político-pedagógica do MST, divulgado 

na imprensa estadual: “Nas últimas semanas, a Secretaria estadual de Educação (Seduc) do estado de Mato 

Grosso está direcionando uma série de ataques às escolas das áreas de assentamentos do estado. O secretário 

da pasta, Permínio Pinto (PSDB), pediu que o Ministério Público Estadual (MPE) tomasse providências 

para evitar que as escolas da rede pública ligadas ao MST adotassem a “orientação ideológica” do 

Movimento. Em entrevista ao Rdnews, Pinto alegou que “o ensino é público e o sistema da Seduc tem que 

ser obedecido. As bandeiras de movimentos não voltados ao ensino têm que ser banidas. As escolas não 

podem ter viés ideológico”, declarou. Entretanto, muitos setores da sociedade contestaram o próprio 

direcionamento ideológico do secretário ao tomar tal atitude”. Disponível em: 

http://www.mst.org.br/2015/09/08/escolas-do-mst-viram-alvo-da-seduc-que-tenta-desconstruir-

conquistas-dos-sem-terra.html. Acesso em 10/11/2015 às 15:23h 
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A contradição verificada entre intenção e gesto dos educadores, deve ser 

compreendida concretamente no processo social determinado pela luta de classes; que a 

intenção (pelo discurso que a verbaliza e difunde e pela prática que busca realiza-la), não 

se desenvolveu nem naturalmente, nem pela vontade do hegemonismo, mas, da 

necessidade (material e espiritual) sentida pelos trabalhadores em seu processo de vida, 

por conseguinte, como negação ao hegemonismo. É nesse processo que nasce, 

desenvolve-se e pode ser superado o problema filosófico-político, isto é, o problema de 

os educadores serem guiados por uma concepção de mundo ou filosofia política que faz 

suas práticas se desenvolverem preservando o que querem transformar. A superação desse 

Pedagogismo deve ser construída sob a compreensão de que esse discurso e a tentativa 

de materializá-lo expressam um “estágio” do protagonismo político dos trabalhadores no 

sentido da sua autonomização; esse estágio, mesmo com os problemas que estamos a 

analisar deve ser tomado como elemento importante do protagonismo docente, na 

perspectiva construção hegemônica dos trabalhadores. 

Neste sentido, esclarecer/formar os educadores para a compreensão de que o 

referencial para a concepção dos seus projetos político-pedagógicos e para o trabalho em 

sala-de-aula não está sendo dado pelo que requer a radicalidade do projeto emancipatório 

das massas trabalhadoras, mas, pelo que o mercado estabelece e universaliza como 

necessidade educacional para essas massas – exige a difusão/apropriação do novo modo 

de pensar/agir elaborado pelos trabalhadores; notadamente o que foi desenvolvido a partir 

de Marx e pelo que desenvolveram e desenvolvem os seus continuadores. Por essa 

filosofia política, a nova práxis docente deverá buscar a unidade entre o processo 

educacional-escolar e o processo econômico não pelas necessidades e exigências do 

mercado, ou buscando a afirmação da subsunção do aluno-trabalhador na sua lógica 

capitalista – mas qualificando teórico-metodologicamente o aluno-trabalhador para a 

compreensão concreta da realidade econômico-social e, assim, da sua “integração”, isto 

é, da sua presença ativa e consciente na sociedade, especialmente pelo trabalho.  

 

5.3.2 Sobre a finalidade da Escola 

Em recente discussão sobre os objetivos fundamentais da Escola Pública, face 

às necessidades educacionais das massas trabalhadoras, em que se indicava que tais 

objetivos pareciam estabelecidos em função do que o mercado exigia, uma professora do 

Ensino Fundamental contra argumentou com rispidez e certa impaciência, afirmando que: 
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Essa é uma questão superada para os professores, ninguém na Escola 

defende mais a formação para o mercado. Na verdade, o que está 

colocado para os professores hoje, é: como desenvolver o processo 

educacional de forma a garantir a formação do cidadão crítico e 

participativo [...] (grifos nossos) 

 

Na realidade, entre intenção e gesto há a necessidade do conhecimento ou 

compreensão concreta sobre a realidade que se pretende confrontar/transformar, para que 

se possam definir os caminhos e meios pelos quais a intenção será efetivada. Estes são 

momentos que não se separam; desenvolvem-se como a unidade dialética com que se 

caracteriza a práxis. Do argumento da professora, verifica-se que a intenção ou objetivo 

superior definido pelos professores para a Escola é “formar o cidadão crítico e 

participativo” (que pressupõe um cidadão carente de determinada formação ou 

conhecimentos, assim como uma realidade que deverá ser confrontada pela formação 

recebida). Definida essa finalidade, os professores estariam em busca de uma prática ou 

modo de agir para efetivar tal finalidade ou objetivo. Mas, observado o argumento, 

percebe-se que a “crítica” feita ao mercado (da qual decorreu a finalidade citada) não 

resulta, mesmo no plano teórico, na superação deste como o referencial para a definição 

da finalidade do processo educacional-escolar das massas trabalhadoras. Como já se 

disse, o mercado se caracteriza não como coisa em si, mas como um conjunto de relações 

sociais que se desenvolvem a partir do processo produtivo, expressando, portanto, as suas 

especificidades capitalistas.  

Escapa daquela “crítica” o fato de que a preservação/desenvolvimento da 

sociedade burguesa pressupõe a capacidade da burguesia para governar as contradições 

da sociedade, que decorrem do respectivo processo produtivo, conforme já foi 

comentado. Pressupõe a liberdade e até o estímulo aos cidadãos para a crítica e a 

participação215, desde que estas se desenvolvam conformadas e afirmando as estruturas 

econômico-sociais burguesas. Sem conhecer a sociedade burguesa por sua essência, isto 

é, por sua estrutura econômica e o sentido fundamental da sua dinâmica, não se consegue 

perceber as especificidades dos seus elementos ou esferas superestruturais, notadamente 

a relação dialética entre estes e o sistema produtivo. Se a “crítica” e a “participação” não 

se desenvolvem como negação às estruturas econômicas burguesas (especialmente como 

                                                 
215 Conforme Rossi (1978, p. 24), o pedagogismo conservador aceita a organização econômica 

da sociedade como dada, estabelecida e imutável. Partindo daí, valoriza a educação como instrumento 

importante para seu “aperfeiçoamento”, já que, embora imutável no essencial, a sociedade está em 

permanente “mudança” em seus aspectos não essenciais, superestruturais.  
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negação da apropriação privada dos meios de produção fundamentais), elas podem ser 

suportadas e até estimuladas pelo hegemonismo; daí que uma formação para essa 

“participação crítica” ou abstrata não afirmará, per si, a perspectiva da autonomização 

dos trabalhadores como classe social. 

Do exposto, evidencia-se que, face à natureza do capital, o desenvolvimento da 

educação escolar das massas trabalhadoras como elemento da sua emancipação, exige 

compreender a natureza dessa emancipação, a saber, de início, que não se trata de um 

processo individual-particular, pelo qual o indivíduo seria “formado” ou 

“instrumentalizado” para se livrar do desemprego ou do salário baixo, etc.; tampouco de 

um processo de “conscientização” deste sobre a importância e a necessidade da 

“participação”, etc. Conforme Marx (2010, p. 145-157), não se trata de uma 

“emancipação política” que remeteria ou integraria o indivíduo em si nos mecanismos 

públicos e privados do Estado, pelos quais passaria a “exercer” a cidadania. A partir de 

Marx (idem) e de Gramsci (2013, p. 411-415), a emancipação concreta, plena, do 

“indivíduo” (o qual é concebido como ser social, historicamente determinado) só poderá 

se materializar pela superação das estruturas econômico-sociais burguesas ou capitalistas; 

com efeito, a emancipação das massas trabalhadoras só pode ser concebida como um 

processo ou movimento, que se desenvolve e se materializa (como práxis) no sentido de 

um novo projeto societário.  

É nesse sentido que se pode entender, pela afirmação da professora, o dilema em 

que vivem os professores: já “saberiam” (ou sentem) que não devem se referenciar no 

mercado (que é apresentado pelo hegemonismo como o referencial determinante e 

irrecusável para a vida social em geral), mas, mesmo não vendo nessa referência 

coerência com o que tentam urdir, não sabem concretamente em quem ou em que se 

referenciar, para que a sua atividade e a escola possam se desenvolver como elemento 

real da emancipação dos seus alunos-trabalhadores. Daí que, diferentemente do poeta216, 

os professores não podem simplesmente recusar a “oferta” do referencial do status quo, 

pois, o mercado, por suas necessidades e exigências assimiladas pela sociedade, não 

aceita recusa. Não saber “como” ou “por onde” ir, indica a incerteza dos professores sobre 

“para onde” ir, enquanto o mercado impõe/convence às massas sobre a certeza do que ele 

representa para o atendimento às suas necessidades e sonhos de ascensão econômico-

social. Consequentemente, a “incerteza” dos professores é afigurada socialmente pelo 

                                                 
216 “[...] Não sei por onde vou, não sei para onde vou – sei que não vou por aí!” José Régio, 

pseudônimo de literário de José Maria dos Reis Pereira: Cântico Negro (1985). 
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status quo, como incompetência ou “licenciosidade poética” em uma realidade 

determinada pela necessidade e pelo interesse imediato. 

Na dúvida sobre “como” urdir o caminho novo, tem-se que o exemplo de Marx 

(2003, p. 3-4) seja o mais emblemático e esclarecedor: viu e se indignou sobre a realidade 

concreta, por não saber o que era aquilo em concreto, buscou saber, elaborou o 

Materialismo Histórico ou, conforme Gramsci, a Filosofia da Práxis. Ou seja, não basta 

a indignação, é necessário conhecer concretamente o que nos indigna, para que se possa 

realizar uma nova construção, capaz de superar qualitativamente o que nos indigna. Se o 

pleno conhecimento da realidade não basta para a sua transformação, sem esse 

conhecimento, a sua transformação, pelo menos na perspectiva da autonomização das 

massas, é impossível.  

Infere-se, da crítica da professora (dando conta de que “teoricamente” o desafio 

sobre a emancipação das massas trabalhadoras já estaria resolvido), que o desafio superior 

estaria na prática, ou seja, o desafio estaria em saber “como” realizar a docência no 

sentido capaz de efetivar aquela formação do cidadão. Entretanto, ao indicar os objetivos 

dos processo educacional-escolar vinculado ao cidadão, revela que a concepção docente 

não se libertou do referencial político-filosófico burguês; na medida em que o objetivo de 

“formar o cidadão crítico e participativo”, insere-se no ideário liberal e, neste, o mercado 

cumpre papel de singular importância. 

É interessante observar, também, que, nesse confronto no interior da escola ou 

do processo educacional escolar, em que as classes fundamentais se digladiam a partir 

dos seus interesses fundamentais, o hegemonismo não vacila em adotar qualquer 

estratégia ou mecanismo na tentativa de se impor aos trabalhadores, inclusive pelo 

convencimento. É comum programas de governo anunciarem “princípios”, “filosofias”, 

“procedimentos”, que não guardam coerência com o modus operandi dos mandatários, 

mas são anunciados como a manifestação da “concepção técnica” do governo para mudar 

a realidade educacional, confundindo dessa forma as massas dos educadores e estudantes. 

É o que podemos verificar no Plano de Ação Municipal de 1989/1992, da Prefeitura 

Municipal de Cuiabá, na gestão do Prefeito Frederico Campos217. Ali observa-se o 

seguinte “retrato” da realidade municipal (p. 24, 25): 

 

                                                 
217 Frederico Carlos Soares Campos foi o último governador de Mato Grosso indicado pela 

chamada Ditadura Militar, 1979-83; depois foi eleito prefeito de Cuiabá na eleição de 1988. 
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A baixa qualificação de mão-de-obra, associada ao baixo nível de 

escolaridade, dificulta a disputa de oportunidade de trabalho. 

Esta baixa competitividade de força de trabalho constitui-se como um 

forte fator indutivo de problemas sociais, de violência urbana, 

criminalidade, marginalização social, subemprego, subabitação e 

deterioração do nível de vida e de saúde [...] 

A ascensão social dessa população marginalizada torna-se, assim, um 

problema complexo a ser resolvido. A educação pré-escolar e primária 

[...] a promoção social e a preparação para o trabalho são áreas que 

demandam resposta tempestiva adequada. 
 

Por essa interpretação, é atribuído à baixa escolaridade da população a causa de 

todos os problemas sociais do município, de forma que se é levado a inferir que, 

resolvendo esse problema, tudo o mais estaria solucionado. É interessante destacar que, 

na análise da realidade social, subjaz o entendimento de que o problema educacional da 

população em geral está localizado na Escola Pública, de responsabilidade do Município. 

Daí que, nas proposições de políticas para superar os problemas diagnosticados, o 

documento indica, dentre outras propostas, o seguinte (p. 31): 

 

A atual administração tem como diretriz fundamental de ação, a 

melhoria da qualidade do ensino[...] 

Deverá prevalecer a qualidade sobre a quantidade, dentro de uma 

tendência crítico-social dos conteúdos, como base para implantação de 

novas alternativas que respaldarão os avanços subsequentes do 

Município, tanto na sua atuação básica no ensino pré-escolar e regular 

como no desenvolvimento de ações complementares. 

Todos os seguimentos do programa proposto têm por prioridade os 

educandos integrantes das classes sociais menos favorecidas da 

periferia urbana e do meio rural.  
 

Embora no corpo do Plano esteja indicada a necessidade de se avançar na 

“universalização do atendimento escolar”, o mandatário não tem dúvida em indicar a 

prevalência da “qualidade” sobre a “quantidade”, o que redunda na negação da afirmação 

inicial, na medida em que a apartação comentada já estabelece essa prioridade. Dessa 

forma, a indicação de o proposto estar “dentro de uma tendência crítico-social dos 

conteúdos”, parece apenas querer satisfazer aos que seguiam ou concordavam com as 

indicações do Professor Saviani; pois, não se vê conexão entre o que propõe Saviani218 e 

                                                 
218 Notadamente pelo que é analisado e proposto em suas obras, como: Saviani (1981; 2000; 

2012)   
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os princípios e metas indicados no Plano, mesmo observado o caráter demagógico e 

abstrato deste219.    

O que se pretende com esses dois exemplos é destacar esses confrontos que se 

estabelecem no processo educacional-escolar que, à primeira vista, parecem se referir 

especificamente à escola, mas, que, na realidade, expressam os interesses das classes 

sociais fundamentais, evidenciando-se que não há nada ali “desinteressado”, aleatório, ou 

exclusivamente escolástico. Assim é que, face à materialidade econômico-social 

capitalista, conforme vínhamos tratando, estabelecer como objetivo fundamental para a 

educação-escolar “formar” para o mercado, significa negar a essas massas a perspectiva 

da sua autonomização. Da mesma forma, a intenção de “integrar” o aluno na sociedade 

não é mais que uma abstração, na medida em que esse aluno-trabalhador já está 

“integrado” na sociedade do capital, como trabalhador; dado que, conforme o sentido ou 

a razão da dinâmica fundamental do processo capitalista de produção, não há ninguém 

“fora” ou “excluído”. A condição de trabalhador, isto é, de despossuído, per si, indica 

concretamente, não apenas que essas massas trabalhadoras já estão “integradas” na 

sociedade capitalista, mas, também, o caráter fundamental dessa integração. 

Consequentemente, a intenção ou o objetivo de a escola “integrar” o aluno-trabalhador 

na sociedade mediante a sua “qualificação” para o mercado revela-se, economicamente, 

como uma desnecessidade e, ao mesmo tempo, como uma perversidade; posto que, ao 

invés de significar uma perspectiva emancipadora, confirma a sua condição de 

trabalhador na sociedade capitalista.  

Além disso, estar empregado ou não (admitindo que a “qualificação” oferecida 

pela escola garante o emprego), não altera substancialmente a condição do trabalhador na 

sociedade capitalista, não significa, per si, uma perspectiva de emancipação. O que acaba 

por se desenvolver, por essas intenções e finalidades, é a negação de um novo projeto 

educacional-escolar capaz de possibilitar a esse aluno-trabalhador as condições 

intelectuais para se “situar” e se compreender como classe trabalhadora na sociedade 

                                                 
219 É interessante lembrar que esse governo tentou privatizar a Escola Pública Municipal 

mediante um ardiloso projeto de “cooperativização”, estimulando a categoria dos professores a criar 

cooperativas que disputariam, em licitações, os lotes de escolas que seriam administradas pelas respectivas 

cooperativas. Esse projeto privatista era, naquele então, liderado nacionalmente, dentre outros, pelo prefeito 

de Maringá – PR, Sr. Ricardo Barros (atual Ministro da Saúde do governo interino do Sr. Temer), o qual, 

a convite do governo municipal, esteve em Cuiabá para divulgar os “benefícios superiores” dessa 

privatização, quando foi confrontado pelos professores, inclusive num debate com a direção estadual do 

seu sindicato. Esse projeto privatista acabou derrotado pela luta dos trabalhadores da educação municipal. 
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capitalista; o que não exclui ou antagoniza o desenvolvimento de suas capacidades como 

trabalhador.  

  Desse modo, se está claro que a negação/superação dessa condição social do 

aluno-trabalhador, no sentido da construção da sua autonomia, só poderá ser desenvolvida 

a partir da realidade em que a escola, o aluno e seus educadores estão imersos (ou seja, a 

realidade que pressupõe a escola, mas não se restringe aos seus limites), é necessário estar 

claro, também, que essa construção político-pedagógica deve ser concebida e 

desenvolvida como construção hegemônica. Essa construção pressupõe extrapolar, sem 

negar, os limites da escola e do que é especificamente didático-pedagógico, para 

“absorver”, criticamente, o “estar sendo” dos trabalhadores como sujeito social por suas 

lutas, organizações e movimentos. Com efeito, o processo humano sob o hegemonismo 

capitalista é concebido e tratado por sua contradição fundamental, que se manifesta como 

luta de classes ou nos confrontos entre as classes sociais fundamentais; do que decorre 

entender como grave equívoco, insanável equívoco, conceber e tentar realizar a escola e 

a educação, o processo educacional-escolar, desconectado desse fato econômico-social.  

Do exposto, vê-se emergir como grande desafio para os trabalhadores, 

especialmente para os educadores da Escola Pública, desmitificar a escola e a educação-

escolar como fenômenos que se desenvolveriam apartados da produção das condições 

materiais da vida; por conseguinte, buscando superar a ideia de que a educação poderia 

existir e se desenvolver referenciada em si mesma, apartada ou autônoma em relação à 

materialidade econômico-social concreta. Trata-se, portanto, do desenvolvimento de uma 

nova concepção sobre a escola e a educação-escolar que, ao “desnaturalizar” a Escola 

como o lugar exclusivo do conhecimento, da educação, confronta o hegemonismo e seu 

Pedagogismo, para fazer emergir o seu caráter real, historicamente determinado. 

Tratando-a como o organismo social contraditório que é (por expressar a luta de classes, 

que ali se manifesta na forma de projetos político-pedagógicos antagônicos), a disputa 

por sua direção e pelo seu controle no sentido de faze-la se realizar como espaço e 

instrumento do desenvolvimento e da difusão do novo conhecimento (que possibilitará 

ao aluno-trabalhador compreender, concretamente, o mundo e a si mesmo), deverá se 

desenvolver como superação da tentativa hegemonista de reduzi-la a agência de 

treinamento de mão-de-obra e, assim, desenvolver-se como um novo fazer político-

pedagógico.  

Face a esse desafio, é importante destacar que a coerção que se impõe sobre as 

massas trabalhadoras no espaço escolar (no sentido de estabelecer o seu modo social de 
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ser), desenvolve-se com menos intensidade e, possivelmente, com menos eficácia no 

sentido da sua conformação na sociedade burguesa, que a brutalidade imposta a essas 

massas no processo produtivo direto; inclusive porque ali, na escola, face ao que se 

observa na empresa privada, sob o controle direto do empresário, vige uma relativa 

autonomia político-pedagógica para o trabalho docente – fruto das lutas, organizações e 

movimentos dos trabalhadores, principalmente dos da educação. Daí que a escola e a 

educação-escolar só são concebidas e difundidas pelo hegemonismo como o lugar 

fundamental da educação por fraude e no sentido de se tentar separar o processo 

educacional das massas do processo de trabalho. Tenta-se, assim, convencer essas massas 

de que fora da Escola não há Educação, formação do espírito, da intelectualidade, etc.  

Embora esteja difundida na massa dos educadores a ideia de que o ambiente 

escolar não é o lócus exclusivo da educação, ou seja, apesar de se discursar (notadamente 

a partir ou referenciados nas ideias do Professor Paulo Freire) que a educação das massas 

humanas não se “confunde” totalmente com a sua escolarização, o ser concreto da escola 

não confirma esse discurso; precisamente porque a compreensão que têm sobre a 

sociedade burguesa, especialmente sobre o processo produtivo, não lhes permite articular 

dialeticamente Economia e Educação. Com efeito, a prática educacional-escolar dos 

educadores fica referenciada no Pedagogismo, que orienta a escola se desenvolver como 

se fosse autossuficiente para a solução dos problemas educacionais das massas, de modo 

que a conexão que estabelece com a realidade concreta efetiva-se por meio do que o 

mercado indica – inclusive na busca da “solução” do desemprego das massas pela 

educação escolar.  

Não se trata, portanto, de os educadores desconhecerem que nas relações sociais 

em geral haja educação, ou de que as massas humanas se educam por essas relações antes 

mesmo de chegarem na escola; trata-se de desconhecer concretamente essas relações, 

especialmente as relações sociais de produção especificamente capitalistas e, nestas, a 

condição do aluno-trabalhador. Assim, face às “crises” de qualidade que assolam a Escola 

Pública, os educadores (concebendo essas crises como expressão de problemas e 

insuficiências político-administrativas específicas e circunscritas aos limites da educação-

escolar, ou a problemas sociais, mas, referentes ao indivíduo particular) tendem a buscar 

compreender e enfrentar as causas dessas crises nos limites daquilo que é educacional 

escolar, isto é, na própria escola, na rede escolar, na secretaria de educação. Daí que o 

processo educacional escolar se desenvolve, majoritariamente, conformado às 
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necessidades e interesses do mercado e, só como exceção, buscando o novo, confrontando 

o hegemonismo.  

Mas, se a escola em seu desenvolvimento normal ou majoritário tende a isso, a 

própria luta dos educadores evidencia que não é possível entender concretamente a 

educação, nem mesmo a educação escolar, reduzida aos limites específicos do que é 

escolar, isto é, desconectada do processo econômico-social. Na realidade, a educação em 

todas as suas formas é imanente ao processo de produção das condições de vida da 

humanidade, pela humanidade. A escola é elemento desse processo, conforme esclarece 

Saviani (2008, p. 246-247):  

 

O nexo da educação com a estruturação da sociedade em classes ocorre 

em momento determinado da história humana, dando origem à forma 

escolar da educação. 

[...] com a propriedade privada surgiram as classes, vale dizer, a divisão 

da sociedade em classes. E é nesse momento que surge a escola. Até aí 

não havia escola. A educação coincidia com o próprio processo de 

existência. 
 

É por esse seu vínculo inexorável com a materialidade social, com a vida 

concreta, econômica, da sociedade, que o processo educacional-escolar deve ser 

compreendido e tratado, para que possa ser desenvolvido confrontando, no sentido da 

superação, a tendência de “reificação” do estudante trabalhador, ao se estabelecer a 

“finalidade” do processo educacional-escolar conforme as exigências do mercado. O 

hegemonismo, na tentativa de degenerar a compreensão concreta do processo humano 

pelos trabalhadores, manifesta-se na forma teórico-metodológica que impede o 

entendimento concreto da função real do trabalho no sistema de produção 

especificamente capitalista e, assim, a sua conceituação correta. Daí buscar a 

desqualificação da centralidade do trabalho no processo humano, não pela negação 

simples da importância do trabalho, mas, ocultando o seu caráter concreto. O trabalho é 

a substância resultante do esforço intelectual/manual do trabalhador, de forma que o que 

o hegemonismo divulga como trabalho é, na verdade, força de trabalho, esta sim, é o que 

é vendido no mercado ao capitalista em troca de um salário, é o que se objetiva sob a 

propriedade do capitalista, como trabalho. Ou seja, o trabalho é o resultado do consumo, 

do uso, que o capitalista, no processo de produção, faz da mercadoria (força de trabalho) 

adquirida do trabalhador. Por conseguinte, o produto desse processo produtivo pertence 

inteiramente ao capitalista; por seu lado, o trabalhador, com a venda da força de trabalho, 
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conquistou apenas as condições materiais de existência enquanto durou o processo de 

produção (Marx, 1975).  

É este processo que não se afigura concretamente para os educadores quando 

propõem, como finalidade da escola, a formação do trabalhador reduzida ao que requer o 

mercado. Ao se conceber que o trabalhador vende trabalho e não força de trabalho, a 

“mais-valia” desaparece. Sob tal concepção, tem-se toda a injustiça e toda a perversidade 

do edifício capitalista desaparecidas e, por conseguinte, as classes sociais fundamentais, 

trabalhadores e proprietários, caracterizados pelo que indica a ideologia burguesa. 

Concebido o trabalhador atomizado, desgarrado da história concreta da humanidade, isto 

é, do processo em que sua condição concreta de vida se desenvolveu e se desenvolve, por 

essa visão, o processo educacional escolar a ele destinado, notadamente o que se 

desenvolve na Escola Pública, restará também como uma naturalidade, fragmentado, 

como um processo puramente escolástico que, entretanto, tem função concreta, material, 

para a preservação do processo do capital. Resta, consequentemente, uma Escola Pública 

vinculada ao processo humano por um paradoxo, isto é, negando-o em sua essência para 

afirma-lo pela aparência que lhe dá o processo do capital. Desse modo, ainda que o 

discurso docente (majoritário) indique o contrário, mesmo citando em seus documentos 

as categorias centrais do pensamento de Paulo Freire e de outros importantes educadores, 

o que realizam (referenciado no que exige o mercado), tende a se efetivar como negação 

da própria luta por uma educação que se materialize como emancipação das massas 

trabalhadoras.  

Temos então que, se esse discurso docente (que prega a mudança da realidade 

social, mas, conduz o processo educacional-escolar referenciado no que determina o 

mercado), esse pensar/agir docente face à construção hegemônica dos trabalhadores é 

insuficiente, “errado”, por confirmar a lógica da materialidade capitalista, por preservar 

o status quo, o interesse capitalista, é tomado socialmente como “correto”. Com efeito, a 

crítica da sociedade sobre a Escola Pública (que não é uma crítica aleatória, espontânea, 

mas, construída e divulgada pelo hegemonismo) não inclui essa visão de mundo, preserva 

esse pensar/agir majoritário dos educadores; daí remeter para o “governo”, para “os 

políticos”, para a natureza dos serviços públicos (perdulária, corrupta, leniente, incapaz, 

etc.), etc., as causas dos problemas do ensino e da aprendizagem. Assim, são admissíveis 

todas as causas para a “crise da educação”, menos a forma majoritária de pensar/agir dos 

educadores. 
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CAPÍTULO VI 

A EDUCAÇÃO ESTADUAL DAS MASSAS TRABALHADORAS E SUAS 

PERSPECTIVAS NO TEMPO DO AGRONEGÓCIO  

De toda a materialidade econômica que se buscou retratar nos capítulos 

anteriores decorre um cipoal de elementos superestruturais que, em relação dialética com 

essa materialidade, desenvolve-se como “visões de mundo”, protagonismos políticos e 

culturais, etc., ou como formas da vida social. Conforme indicado, o hegemonismo se 

caracteriza por tentar fazer essa superestrutura se efetivar como afirmação do processo 

produtivo dominante, isto é, do processo capitalista de produção. A educação escolar das 

massas trabalhadoras, especificamente aquela que, ao nível da Educação Básica, 

desenvolve-se na Escola Pública, expressa as contradições do processo econômico-social 

tanto em relação ao que exige o hegemonismo, quanto ao que se desenvolve 

confrontando-o econômica e politicamente. Com efeito, o que se define ou busca-se 

definir como finalidade para essa Escola, assim como a prática docente, propriamente 

dita, efetiva-se como elemento concreto desses movimentos contraditórios. 

Vimos ainda que, se a tentativa de conhecer a realidade educacional dessas 

massas se prender apenas na análise dos discursos, tanto de empresários quanto de 

docentes, resultará uma compreensão insuficiente, fragmentada e, assim, um 

“referencial” abstrato, para se determinar o problema (ou problemas) fundamental dessa 

realidade. Do que decorre grandes limitações e equívocos para a definição de políticas 

necessárias à intervenção coerente nessa realidade, com vistas à emancipação da classe 

trabalhadora. 

Assim sendo, pretende-se demonstrar e comentar sobre o caráter fundamental da 

situação educacional das massas trabalhadoras sob o Agronegócio, a partir de dados 

oficiais referentes ao período de 1980 a 2010; em seguida, também a partir de dados 

oficiais, tratar da “evolução” da estrutura do atendimento educacional-escolar das massas 

trabalhadoras em Mato Grosso, ao nível da Educação Básica, na Escola Pública. Busca-

se, dessa forma, estabelecer e demonstrar a conexão concreta entre o desenvolvimento da 

Escola Pública no Estado, e o processo em que as forças econômicas e políticas 

dominantes estruturaram as bases do desenvolvimento que se efetiva hegemonizado pelo 

Agronegócio. Com efeito, buscar-se-á esclarecer os protagonismos e protagonistas que 

determinaram fundamentalmente, tanto o processo de estruturação da capacidade (ou 

infraestrutura) de atendimento educacional-escolar das massas trabalhadoras, quanto a 

qualidade que caracteriza essa infraestrutura.  
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Por fim, pretende-se apresentar uma concepção-síntese da Escola Pública, 

enquanto estrutura (prédios, pessoal, recursos financeiros, etc.) e movimento político-

pedagógico que, “influenciados” pelas necessidades e exigências do Agronegócio e dos 

Trabalhadores, materializam a educação escolar das massas trabalhadoras; o que requer 

destacar as perspectivas político-pedagógicas decorrentes desse processo, enquanto 

expressões dos interesses contraditórios ou antagônicos das classes sociais fundamentais.  

 

6.1 A situação educacional-escolar das massas trabalhadoras em Mato Grosso  

No período em análise, 1980 a 2010, é possível afirmar que houve uma 

importante alteração na situação educacional-escolar das massas trabalhadoras mato-

grossenses, como fruto do processo econômico dominado pelo Agronegócio? Ou, por 

outros termos, dada a obviedade de que, nesse período, a situação educacional da 

população estadual não é igual ao observado em períodos precedentes, pode-se afirmar 

que foi o Agronegócio o responsável ou protagonista fundamental pela elevação do índice 

educacional-escolar das massas trabalhadoras em Mato Grosso, e que essa elevação se 

deu em função da natureza do desenvolvimento econômico em curso? 

No artigo do Empresário Blairo Maggi220, já comentado, tem-se que foi o 

Agronegócio, o responsável pela melhoria de todos os indicadores educacionais mato-

grossenses; escreve o empresário: 

 

No que diz respeito à Educação os indicadores também estão melhores. 

Em 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola foi de 86,8%, 

bem superior à porcentagem apresentada em 1990 que era de 25,77% e 

de 63% no ano de 2000.  

A proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do 

ensino fundamental no ano de 1990 era de 33,96% e chegamos em 2010 

com 85,82%.  

Já os jovens, entre 18 e 20 anos, com ensino médio completo cresceu 

507% entre 1990 e 2010.  

 

De início é necessário destacar que, conforme o exposto precedentemente, o fato 

de os avanços indicados por esses dados terem se efetivado no período em que o 

Agronegócio se consolidou como força econômica e política dominante no Estado, não 

nos permite afirmar que tal se deu como resultado de uma política educacional do 

Agronegócio em favor das massas trabalhadoras, como quer o empresário em seu artigo. 

                                                 
220 Publicado no site Media News em 20/05/2015. Acessado em 05/06/2015.  
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Em todo caso, observemos inicialmente os dados relativos à evolução da escolaridade das 

massas trabalhadoras no Estado, conforme os Censos Demográficos do IBGE. 

Para se ter um panorama da evolução das matrículas da população nas etapas da 

Educação Básica no período de 1999 a 2009, observemos os dados do quadro abaixo. 

 

Evolução de alunos matriculados por dependência administrativa – 1999 – 2009. 

 

ANO 

             ENSINO FUNDAMENTAL 

TOTAL FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PARTICULAR 

1999 604.741 -- 315.572 250.827 38.342 

2009 505.486 -- 215.450 247.025 43.011 

                                     ENSINO MÉDIO     

1999 92.933 2.471 77.463 1.334 11.665 

2009 145.073 1.457 129.776 96 13.744 

                     EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

1999 44.988 --- 36.736 5.808 2.444 

2009 94.907 432 78.000 15.564 911 

                              EDUCAÇÃO INFANTIL 

1999 56.303 --- 2.573 39.772 13.958 

2009 104.312 --- 756 86.068 17.488 

                                EDUCAÇÃO ESPECIAL* 

1999 4.876 --- 1.206 274 3.396 

2009 9.571 1 2.145 3.004 4.421 

Fonte: Anuário Estatístico de Mato Grosso. Elaboração: SEPLAN-

MT/Superintendência de Estudos e Informações – SEL. *Educação Especial mais 

inclusos. 

 

Em 2010, para uma população estadual de 3.035.122 habitantes, segundo o 

respectivo Censo Demográfico do IBGE, a frequência escolar dessa população, isto é, a 

situação educacional passada e a realidade dada em 2010 era o que se pode verificar no 

quadro abaixo:  
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Situação educacional da população de Mato Grosso em 2010, relativamente à 

frequência escolar 

População que nunca frequentou creche ou escola 357.183 habitantes 

População que frequentava creche ou escola 977.102 habitantes 

População que frequentava creche 34.535 habitantes 

População que frequentava Pré-escolar 78.604 habitantes 

População que frequentava classe de Alfabetização 66.533 habitantes 

População que frequentava Alfabetização de Educação de 

Jovens e Adultos 

15.262 habitantes 

População que frequentava o Ensino Fundamental 435.069 habitantes 

População que frequentava Educação de Jovens e Adultos do 

Ensino Fundamental 

36.933 habitantes 

População que frequentava o Ensino Médio 146.405 habitantes 

População que frequentava Educação de Jovens e Adultos do 

Ensino Médio 

34.539 

População que frequentava Ensino Superior - Graduação 115.541 habitantes 

População que frequentava Pós-Graduação - Mestrado 2.798 habitantes 

População que frequentava Pós-Graduação - Doutorado 695 habitantes 

 Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 2010: Educação – Amostra. 

 

Dos dados acima, destaque-se os relativos à frequência no Ensino Médio, 

considerando-se apenas a população estadual de 15 a 19 anos de idade (população em 

potencial para, na pior das hipótese, estar cursando o Ensino Médio), que totalizava 

284.316 habitantes; tinham-se, então, apenas 51,49 % dessa população frequentando a 

última etapa da Educação Básica. Os dados relativamente à parcela da população que 

estava frequentando o Ensino Superior – Graduação, num total de apenas 115.541 

habitantes, demonstram bem a seletividade do processo educacional em relação às 

massas, posto que, só a população com, entre 20 e 29 anos de idade, totalizava 570.117 

habitantes – idade em que, na pior das hipóteses, essa população deveria estar cursando 

algum curso do Ensino Superior. 

Com efeito, a realidade educacional-escolar da população estadual, isto é, o nível 

de escolarização alcançado por essa população, reflete o “afunilamento” que o sistema 

educacional impõe às massas trabalhadoras; em face do que já está esclarecido sobre as 

dificuldades econômico-sociais quase intransponíveis dessas massas para seguirem com 

sua escolaridade para além do Ensino Fundamental. É o que se pode verificar no quadro 

abaixo, que evidencia o grau de instrução da população mato-grossense, por sua 

escolaridade. 
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Situação educacional da população de Mato Grosso com 10 anos ou mais de 

idade, relativamente ao seu grau de instrução 

População sem instrução e com o Ensino Fundamental 

incompleto 

1.305.363 habitantes 

População com Ensino Fundamental completo e Ensino Médio 

incompleto 

452.185 habitantes 

População com Ensino Médio completo e Ensino Superior 

incompleto 

558.692 habitantes 

População com Ensino Superior completo 195.040 habitantes 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 2010. 

 

Temos assim, a indicação de certa evolução na escolaridade das massas 

trabalhadoras do Estado; mas, o problema é que mesmo esses acanhados números, per si, 

notadamente em relação ao Ensino Médio e ao Ensino Superior, não indicam uma 

correspondente elevação intelectual e moral dessas massas na perspectiva da sua 

autonomização. Tanto no que se refere ao conhecimento “adquirido” por essa 

escolarização, quanto em relação à sua aplicação prático-instrumental no processo 

produtivo, não há indicação concreta de que tal evolução tenha impactado positivamente 

na vida dessas massas em geral. Com efeito, se vista por seu aspecto negativo, isto é, no 

sentido de cumprir com uma função ideológica ou de conformação dessas massas no 

processo produtivo estadual, tal escolarização foi positiva para o status quo.  

Apesar de haver conexão concreta entre educação e economia (por essa 

negatividade, importantíssima para o Agronegócio), o que fica evidenciado para a 

sociedade em geral é a desconexão que desqualifica a Educação desenvolvida pela Escola 

Pública. Noutros termos, para a sociedade, se o que a Escola Pública ensina (por sua 

incapacidade de “formar” a mão de obra imediatamente necessária ás atividades 

produtivas, conforme “denuncia” o discurso empresarial), não tem qualquer conexão com 

o processo produtivo, é o SENAR e as empresas revendedoras de máquinas e 

equipamentos, mediante os cursos e treinamentos que oferecem, quem “ensina” o que é 

necessário e tem utilidade prática, conforme anuncia o mesmo discurso empresarial. 

Assim, soa estranho, no mínimo “imprudente”, partindo de quem se 

autodenomina como protagonista de todos os avanços econômicos e sociais do Estado, a 

apresentação dessa evolução educacional-escolar como positiva para a população 

estadual ou para a vida social no Estado, ao mesmo tempo em que desfere duras críticas 

à Escola Pública e seus processos educacionais, por sua suposta inócua qualidade prático-

funcional. Teria, o empresário capacidade e poder para realizar a infraestrutura 
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educacional, e não a sua qualidade pedagógica? É impossível não se perceber certo 

oportunismo na análise “crítica” do empresariado sobre a educação estadual quando este, 

reserva para si a autoria da parte positiva do avanço da escolarização das massas, ao 

tempo em que remete para o público, inclusive para os educadores enquanto “servidores 

públicos” (isto é, como peça integrante e “qualificadora” do que é público-estatal), os 

aspectos negativos dessa evolução: a qualidade ruim da Escola Pública, em razão da sua 

suposta “desconexão” prática com o desenvolvimento econômico estadual. 

O que emerge em concreto é que, a melhoria da condição educacional-escolar 

das massas não se desenvolveu como elemento orgânico do projeto de desenvolvimento 

econômico do Agronegócio e, assim, não pode ser tomada como elemento de uma política 

do Agronegócio para a “qualificação” dessas massas, na perspectiva de um projeto 

societário que as pressuponha em condições econômico-sociais superiores ao que os 

números sobre os seus rendimentos indicaram. Não se está referindo aqui, a “apenas” 

uma maior participação dessas massas nos resultados materiais desse desenvolvimento, 

mediante aumento dos seus ganhos salariais; mas, da elevação das condições de vida 

societária em geral, inclusive em relação à presença dessas massas ativamente no governo 

da sociedade, isto é, na definição do caráter ou do sentido do seu desenvolvimento. 

Portanto, de uma “requalificação” do processo produtivo estadual, ou seja, da redefinição 

do desenvolvimento de Mato Grosso, de forma a se materializar elevando a vida societária 

em geral, o que pressupõe uma nova e superior integração ativa das massas trabalhadoras 

nesse processo novo. Um desenvolvimento que, exigindo o desenvolvimento do mais alto 

conhecimento e tecnologias, pressupõe não “apenas” a Educação Básica requalificada 

para as massas trabalhadoras, mas, também, a continuidade da qualificação dessas massas 

mediante especializações e o Ensino Superior; tendo como fundamento “prático” (como 

mediação, portanto), o processo produtivo por sua perspectiva de autonomização.  

Das análises de todo o processo estadual, evidencia-se que a evolução 

educacional-escolar das massas se desenvolveu conformada na lógica egoística-

excludente do Agronegócio; e, assim, sem que este dela precisasse, ainda que por uma 

necessidade técnico-instrumental, requerida por suas atividades produtivas. Com efeito, 

vai se revelando que essa evolução, por seu aspecto político-pedagógico, deu-se em 

desfavor das massas e de um desenvolvimento econômico-social “civilizador”, 

precisamente pelo antagonismo da perspectiva histórica das massas, e da necessidade 

preservadora e conservadora do processo econômico hegemônico. Daí não se perceber 

em todo esse período, qualquer campanha pública governamental apresentando e 
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defendendo a Educação das massas como necessária, imprescindível, para o 

desenvolvimento estadual. Ou seja, no sentido de se tomar essa educação como uma 

construção societária superior, necessária, imprescindível para o progresso da sociedade, 

na qual, por conseguinte, a coletividade mato-grossense devesse se engajar ativamente e 

dela se orgulhar, etc. 

Nunca os governos estadual e municipais e, menos ainda, o empresariado, 

desenvolveram ou conceberam políticas que tivessem como objetivo estratégico criar 

uma “atmosfera” positiva para a educação das massas na sociedade; de forma que cada 

cidadão em particular, se sentisse parte do processo educacional-escolar, exigindo a sua 

qualificação como forma de qualificação da sociedade em geral. Isto exige campanhas 

educativas abrangentes, através dos meios de comunicação de massa, diuturnas, 

ininterruptas, informando, convencendo a sociedade sobre a necessidade exigir o esforço 

e o bom desempenho de todos os entes da comunidade escolar, mas, também, reconhecer, 

enaltecer e festejar publicamente as conquistas alcançadas no plano individual e coletivo, 

institucional. 

Mas, do que se observa, pode-se dizer que o processo educacional-escolar das 

massas tem se caracterizado como algo “paralelo”, que o hegemonismo apenas suporta 

ou “permite” o seu desenvolvimento, governando-o (ou tentando governá-lo) no sentido 

de não significar nunca elemento de negação da sua lógica. Assim sendo, de nunca 

significar uma perspectiva de radicalização político-pedagógica da Escola, no sentido de 

fazer o seu processo ser elemento de um projeto de desenvolvimento econômico superior 

ao do Agronegócio; mesmo que nos marcos ou limites do capitalismo, por seu caráter 

“liberal-democrático” – à moda de Anísio Teixeira221. 

Ao longo da demonstração e análise da evolução da economia estadual, buscou-

se evidenciar o esforço e a competência da classe proprietária governante para elaborar e 

implementar as políticas que lhes interessavam, divulgadas sempre como políticas 

públicas voltadas para o interesse geral; pelo que se percebe a sua competência também 

para convencer as massas trabalhadoras sobre a validade e a necessidade dessas políticas, 

etc. Destacar essa capacidade operativa, ressaltando o extraordinário protagonismo da 

classe proprietária, não significa defender o “produto” da sua realização, o Agronegócio, 

                                                 
221 No artigo (2014, mimeo), “Anísio Teixeira: os limites de uma luta em face da natureza do 

capital e da necessária radicalidade das massas” busco demonstrar como o projeto liberal-democrático do 

educador baiano foi derrotado pela fração dominante da burguesia nacional e, assim, o caráter do projeto 

vencedor. 
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notadamente por seu caráter autotélico. Mas, precisamente por essa capacidade, é que se 

evidencia o caráter da “incapacidade” de promover o mesmo esforço para a qualificação 

da Escola Pública ou da educação das massas trabalhadoras. Afinal, quem se apresenta 

socialmente, como o protagonista principal de todo o processo econômico do 

Agronegócio, não teria a mesma competência para o mesmo protagonismo em relação à 

Educação Pública? 

A condição educacional-escolar das massas trabalhadoras em Mato Grosso, 

tomada pelos números que a “retratam”, têm mais escondido que revelado a realidade 

educacional concreta dessas massas, na perspectiva da sua autonomização. Tratados pelo 

empresariado, conforme se comentou, escondem tudo; tratados pelos trabalhadores 

criticamente, segundo os seus interesses, podem indicar uma nova perspectiva: 

precisamente, em face dos limites político-pedagógicos do que foi alcançado, estabelecer 

novos referenciais e procedimentos político-pedagógicos, tendo como perspectiva 

concreta a superação dos limites impostos pelo egoísmo do Agronegócio. 

 

6.2 A grandeza estrutural da educação escolar das massas trabalhadoras 

De imediato, constata -se que a estrutura educacional escolar pública, voltada 

para o atendimento da massa trabalhadora ao nível da Educação Básica, está instalada em 

todos os municípios mato-grossenses. Divide-se em duas grandes redes de escolas: as 

Escolas Públicas Municipais, que ofertam, geralmente, a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental; e as Escolas Públicas Estaduais, que ofertam, geralmente, os últimos quatro 

anos do Ensino Fundamental e o Ensino Médio – alguns municípios contam ainda com 

os Institutos Federais de Educação, que não são objeto desta análise (isto sem se referir à 

infraestrutura instalada do Sistema “S”, cuja inclusão exigiria reflexão específica, mas, 

também, não é objeto desta análise). Trata-se da maior estrutura material de bens 

públicos, estatais, sob o poder e a administração dos governos municipais e estadual de 

Mato Groso. 

Face a essa grandeza, buscou-se informações sobre o valor econômico de tal 

estrutura, isto é, se havia algum dimensionamento financeiro que, baseado em referenciais 

do mercado, pudesse indicar o valor da infraestrutura educacional-escolar, voltada para o 

atendimento das massas trabalhadoras mato-grossenses na atualidade; mas, não foi 

encontrada qualquer informação sobre isto, nem mesmo algum estudo nessa direção. É 

curioso que, em uma realidade em que tudo é quantificado financeiramente com vistas ao 

comércio, esse gigantesco patrimônio não tenha o seu valor de mercado estabelecido ou, 
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sequer, estimado; quando, qualquer empresa ou negócio tem o seu patrimônio avaliado e 

reavaliado constantemente, inclusive como forma de aquilatar a sua “importância” ou 

“capacidade” negocial e de crédito no processo da valorização capitalista. 

Diante dessa lacuna de informações e do fato de que o presente trabalho não tem 

o objetivo de esclarecer tudo isto, indica-se a necessidade de um estudo específico nessa 

direção. Parece evidente que a crítica ou a posição política que vige majoritária na Escola 

Pública contra as iniciativas privatista da Educação Pública, exige esclarecer não apenas 

o valor econômico e social desse patrimônio, mas, também, o seu alcance, capilaridade e 

impacto na realidade social estadual, por sua grandeza infraestrutural. Seja pela 

determinação do valor dos seus imóveis (prédios e terrenos), equipamentos e respectiva 

manutenção, seja pela qualidade e quantidade do pessoal envolvido na sua animação 

diuturna para a finalidade que lhe é própria, etc., parece imperiosa a necessidade desse 

esclarecimento científico. Sendo assim, a determinação da estrutura educacional-escolar 

voltada para o atendimento das massas trabalhadoras com educação escolar básica, 

restringir-se-á, conforme indicado, ao que se pode extrair dos dados do IBGE e de 

instituições do governo estadual e outras instituições e entidades conforme veremos.  

É importante observar, entretanto, o nível de atraso e desinteresse das Prefeituras 

Municipais no sentido de disponibilizar publicamente informações sobre a realidade do 

respectivo município, bem como sobre as próprias atividades político-administrativas. 

Informações básicas, como por exemplo, a quantidade de escolas existentes no município 

(inclusive municipais), número de estudantes, professores e demais funcionários, 

Orçamento Anual da Educação etc., que deveriam ser disponibilizadas, obrigatoriamente, 

no site de cada Prefeitura para facilitar o acesso livre da população em geral, só podem 

ser encontradas parcial e excepcionalmente, em alguns municípios. Por incompetência, 

má-fé ou outro motivo não republicano, a “ocultação” dessas informações revela bem o 

caráter da Administração Pública em nossa País, bem como a qualidade das agências ou 

órgãos de fiscalização e controle. 

Feitas essas observações, apresentar-se-á a seguir, alguns dados que indicam a 

evolução da estrutura educacional-escolar pública em Mato Grosso no período de 1980 a 

2010. A partir desses dados, pode-se perceber a dimensão da rede física de escolas 

públicas no Estado, bem como verificar o crescimento dessa estrutura nessas quatro 

décadas; observando-se que essa estrutura está espraiada em todas as regiões do Estado, 

de forma que todos os municípios contam com Escolas Públicas. 
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Evolução das unidades escolares públicas de Mato Grosso 

ANO ESCOLAS ESTADUAIS ESCOLAS 

MUNICIPAIS 

TOTAL ESCOLAS 

PÚBLICAS 

1979 97 12 109 

1990 291 234 525 

1999 546 2.233 2.779 

2010 724 1.583 2.307 

Fonte: IBGE, SEDUC e Anuários Estatísticos de Mato Grosso. 

 

É importante observar, em relação aos números que indicam a quantidade de 

Escolas Municipais, o seguinte: deve-se entender que são tomadas como Escola estruturas 

pequenas, muitas vezes com apenas uma ou duas salas de aulas, além de dois banheiros 

e o espaço para a cozinha – são as chamadas escolas multisseriadas, onde cada sala 

comportam ao mesmo tempo alunos de várias séries. Mais recentemente, diversos 

municípios reorganizaram sua “rede”, de forma que várias dessas unidades foram 

“agrupadas”, formando uma única Escola, o que explica a redução no número de escolas 

municipais. 

Destaca-se, ainda, que grande parte das Escola Públicas, notadamente as Escolas 

das zonas urbanas, estaduais e municipais, estão localizadas em bairros ou regiões tidas 

como “nobres”, cujo valor comercial dos terrenos são os mais altos no município. 

Considerando a extensão da área abrangida por essas escolas, muitas vezes ocupando uma 

quadra inteira (e até mais de uma quadra) desses bairros ou regiões, tem-se uma ideia do 

valor comercial desses imóveis. 

Como se pode constatar, os dados extraídos das diversas fontes indicadas no 

quadro, demonstram a grandeza estrutural da Escola Pública mato-grossense, 

evidenciando-a como realidade tangível em todo o Estado. Entretanto, confrontando essa 

evolução com o crescimento econômico no mesmo período, demonstrado pela variação 

do PIB estadual, constata-se que o “crescimento” da Educação foi inferior, quantitativa 

(a evolução dessa estrutura atendeu em muito pouco a Educação Infantil, por exemplo) e 

qualitativamente (qualidade dos prédios, dos equipamentos etc.) ao da economia. Em todo 

caso, conforme já indicado anteriormente, o hegemonismo, como é da sua natureza, tem 

vinculado a evolução ou ampliação do atendimento educacional-escolar das massas 

trabalhadora mato-grossense ao seu protagonismo. 

Outro dado importante para a determinação da grandeza da estrutura 

educacional-escolar pública de Mato Grosso, refere-se ao “custo” anual do 

funcionamento dessas redes; isto é, quanto de recursos públicos o Estado e os Municípios 
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utilizam para o pagamento de todas as despesas necessárias para fazer funcionar suas 

respectivas “redes de escolas”. Em razão da quantidade de Municípios, optou-se por 

apresentar apenas os valores constantes do Orçamento do Estado/Seduc e do Orçamento 

Anual dos 04 (quatro) maiores Municípios do Estado. Por fim, não se verificou 

necessidade de buscar mais informações para antes do ano-referência de 2010, na medida 

em que se entendeu que as informações referentes a este ano são suficientes para 

estabelecer a grandeza do montante de recursos públicos necessários à manutenção e 

desenvolvimento da Escola Pública Básica no Estado e nos Municípios citados. 

 

Montante de recursos destinados à Educação Pública, conforme o Orçamento 

Anual do Estado e o dos seus quatro maiores Municípios, no ano de 2010. 

ESTADO CUIABÁ VÁRZEA 

GRANDE 

RONDONÓPOLIS SINOP 

1.047.363.770 189.340.439 64.760.000 51.168.190 47.147.871 

Fonte: Lei Orçamentária Anual do Estado e as dos respectivos Municípios. 

 

O que se pretende destacar, enfim, é a grandeza econômica que o processo 

educacional-escolar, por sua estrutura material, expressa, impondo ao status quo uma 

“despesa” que, claramente, impacto o Fundo Público ao exigir parte considerável dos 

recursos tão cobiçados pela classe proprietária. Com efeito, é necessário aos trabalhadores 

em geral uma maior compreensão sobre essa estrutura, no sentido de concebê-la como 

um “mecanismo” que, disputando com a classe proprietária a repartição do Fundo 

Público, efetiva-se em negação ao seu egoísmo capitalista. Mais que isto, é necessário 

perceber que por mais que essa classe tenha intentado reduzir ao mínimo os recursos 

destinados à Escola Pública, esta segue afigurada para a sociedade como imprescindível, 

senão para a sua elevação intelectual e moral no sentido gramsciano, pelo menos como 

meio para “melhorar sua condição social”, etc. Ou seja, para a preservação e 

requalificação da Escola Pública na perspectiva dos trabalhadores, é necessário que estes 

compreendam a Escola Pública em si, por sua estrutura, como uma vitória face ao 

egoísmo do Agronegócio. 

Emerge, então, a necessidade de se determinar a relação concreta entre o 

crescimento ou ampliação do atendimento educacional-escolar das massas trabalhadoras 

e o processo econômico-social do Agronegócio. Dito de outra forma, face ao interesse do 

Agronegócio, contrário à autonomização dos trabalhadores, é necessário esclarecer o que 

foi determinante para a ampliação da estrutura do atendimento educacional-escolar dessas 
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massas, no período em que o Agronegócio se estrutura e se efetiva como força dominante 

na realidade estadual. É do que se tratará na seção seguinte. 

 

6.3 Determinantes do desenvolvimento da Escola Pública em Mato Grosso 

Na realidade estadual, a construção e a inauguração de uma Escola Pública, 

notadamente no momento da sua inauguração, é afigurada para a sociedade em geral 

como uma realização deliberada do “governo”, que o mandatário busca capitalizar para o 

seu próprio prestígio e interesse político-eleitoral. A obra é divulgada como se fosse o 

resultado exclusivo da sensibilidade e da vontade política do mandatário, que a realizaria 

com a intenção de incrementar o processo econômico e social com a elevação da 

escolaridade da população; dessa forma, apaga-se ou fica subsumida no protagonismo do 

mandatário, a reivindicação popular. Como as lutas e os movimentos populares se 

caracterizam por seu aspecto de coletividade, a construção da Escola tem a sua “autoria” 

apropriada pelo mandatário; daí que a expansão da rede pública de ensino (construção, 

reforma e ampliação de prédios, etc.) é atribuída socialmente ao “governo” de fulano ou 

beltrano, nunca, ou muito raramente, às lutas e movimentos dos moradores do bairro ou 

comunidade. 

Se, por um lado, o interesse político-eleitoral imediato faz o mandatário se 

apropriar e se exibir socialmente como o autor da expansão da rede pública de ensino (a 

partir da construção ou reforma dessa ou daquela Escola); por outro lado, como vimos, o 

processo do Agronegócio busca arrastar tudo o que se pode caracterizar como progresso 

ou desenvolvimento social, para a sua autoria ou protagonismo, especialmente o que se 

afigura como ganhos ou melhorias para as massas trabalhadoras. Tenta-se, dessa forma, 

ocultar e mesmo anular aos olhos da sociedade em geral, o protagonismo popular, por 

suas organizações, lutas e movimentos, que impuseram a necessidade e a realização da 

Escola ao governo – e, por conseguinte, ao hegemonismo. Daí que é imperioso se 

determinar quais protagonismos e protagonistas reais (no conjunto das forças ou sujeitos 

sociais mato-grossenses) são ou foram os “responsáveis” pela conquista da estruturação 

e do desenvolvimento da Escola Pública, enquanto espaço e instrumento da educação 

escolar das massas trabalhadoras em Mato Grosso. 

Indicado que essa estruturação e desenvolvimento não acompanhou a mesma 

celeridade e amplitude (ou a mesma qualidade) do processo econômico estadual e que, 

no período de 1980 a 2010, não se viu nenhuma manifestação do empresariado estadual 

(notadamente dos empresários do Agronegócio) reivindicando Escola Pública para as 
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massas trabalhadoras nem difundindo-a como elemento imprescindível para o processo 

econômico estadual – tem-se, nestes fatos, os primeiros e importantes elementos para se 

esclarecer concretamente o processo de estruturação e desenvolvimento da Escola 

Pública, inclusive para determinar os seus protagonistas fundamentais.  

Mas, se por esses elementos, fica evidenciado que a Escola Pública como 

realidade material presente em todo o território estadual não pode ser atribuída à vontade 

política deliberada da classe proprietária, também não se pode negar que, em 

determinados momentos e em casos específicos, ouve-se a voz do empresário 

manifestando-se em relação à Educação. É o caso da luta pela instalação de um Campus 

da UFMT na região do Nortão, precisamente em Sinop; por ocasião da instalação do que 

se tornaria o Campus da UFMT, o empresário colonizador Ênio Pipino, manifestou-se 

nos seguintes termos: 

 

É com muita alegria e emocionado que vejo hoje o Campus da 

Universidade Federal instalado aqui em Sinop, coroado de êxito. 

Pensamento este que tivemos em 1982. Naquela época era um 

atrevimento pensado na extensão da Universidade Federal para esta 

terra em desbravamento. Nós precisávamos de uma instituição forte 

para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, algo grande e 

magnífico, que viesse nos orientar a abertura do sertão, que viesse nos 

criar uma confiança maior naqueles que vieram, derramaram aqui o seu 

suor e o seu sangue, pela criação de suas famílias no Norte do Estado. 

Estou hoje muito alegre e satisfeito e com grande contentamento, pois 

Deus ouviu nossas preces. Ele atendeu nossas preces. Ele criou para nós 

o entusiasmo de continuar na luta até que se concretize aqui em Sinop, 

aquilo que imaginávamos dez anos atrás. Lutamos por isto, e Deus nos 

deu também a felicidade de termos um prefeito que acreditava como 

este velho colonizador, que lutou como este velho colonizador, com a 

mesma esperança e com o mesmo entusiasmo, a concretização deste 

sonho. Falo aqui do meu amigo Adenir Barbosa. Também através da 

luta desenvolvida por ele me considero hoje feliz e realizado. (Revista 

Sinop Cristã/MT, 2006. p.9). 

  

Observe-se que o discurso do empresário confirma os argumentos tecidos 

anteriormente, ilustra-os, claramente; especialmente no sentido de tentar vincular a 

Educação e, especificamente a Universidade, ao desenvolvimento econômico dominado 

pelo empresário, como se este dependesse daquelas. Assim, embora não se possa dizer 

que a Universidade não se destinava a atender também às necessidades educacionais da 

massa trabalhadora, não se pode afirmar que (dados os “filtros” econômico-sociais 

impostos às massas trabalhadoras) a sua instalação se efetivava como uma política 

educacional voltada para atender a essas massas. O que se constata, em todo caso, é que 
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o discurso do empresário em defesa da Universidade para a região, buscou elevar a 

própria figura socialmente, como a do dirigente desinteressado, “sonhador”, que se 

preocupa com o bem-estar e o progresso social em geral, de forma que, a entrada ou não 

das massas trabalhadoras na Universidade, referir-se-ia a contingências que não lhe dizia 

respeito. Acima da sociedade, o discurso buscava enaltecer o seu protagonismo como o 

fato determinante para a conquista do bem público destinado ao progresso de todos; o 

mais, dependeria do esforço, da dedicação e da capacidade de cada indivíduo particular, 

inclusive dos das massas trabalhadoras. 

Na realidade, exceto por essas manifestações isoladas, protocolares, ideológicas, 

não se constata, nesse período, qualquer projeto ou política da classe proprietária, 

exigindo, reivindicando ou orientando o Poder Público no sentido de instalar e 

desenvolver Escolas nas diversas regiões do Estado222. Assim, é de se destacar a 

sinceridade com que o Empresário B reconhece isto, quando, indagado sobre se “existia 

alguma iniciativa, alguma ação específica do Agronegócio ou da própria entidade 

empresarial que integra, no sentido de buscar qualificar a educação que se desenvolve na 

Escola Pública”, afirmou o seguinte: 

 

Na [entidade que integra] propriamente dita, ainda não; ainda não 

tivemos o tempo necessário para desenvolver demandas dessa natureza. 

Mas são temas importantes, nós enxergamos como temas importantes, 

que deverão ser incluídos na nossa pauta muito em breve.  

 

Com o silêncio ou a inação do empresariado, o que emerge como determinante 

para o desenvolvimento da ampliação e da qualificação (e esta não pode ser concebida 

como a mesma requerida pelo empresário) da estrutura educacional-escolar voltada para 

o atendimento das massas trabalhadoras, ao nível da Educação Básica, são as lutas e os 

movimentos dos trabalhadores – inclusive as dos trabalhadores da Educação. Mas é 

importante se observar que, se as lutas dos trabalhadores da Escola Pública merecem 

destaque na conquista da Escola para as massas, isto não significa toma-las como o seu 

elemento determinante, ainda que tenham contribuído muito para tal. São as 

reivindicações localizadas de pais, mães e jovens que, pressionando as lideranças 

políticas e econômicas locais e estaduais, conseguem fazer expandir a estrutura do 

                                                 
222 É evidente que nos projetos de colonização foram instaladas escolar primárias, mas não como 

política concebida para a elevação “intelectual/moral” das massas trabalhadoras; tratava-se, na realidade, 

de um dos elementos da propaganda empresarial necessária para “qualificar” socialmente o negócio da 

colonização, e não o processo produtivo. 
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atendimento educacional-escolar público em suas respectivas comunidades e municípios. 

Pode-se dizer que a conquista da Escola, deve-se muito às mobilizações realizadas ao 

nível do bairro, pelas Associações de Moradores, conforme Torres (2008, p. 55): 

 

[...] importa ressaltar também a pressão popular em favor da escola. [...] 

dificilmente um bairro pobre deixa de montar uma comissão de 

moradores com a finalidade de reivindicar ao poder público, por meio 

de algum parlamentar, uma escola ou mais salas de aula. Por menor que 

seja a organização, esse ripo de pressão geralmente surte efeito, ainda 

que pelo simples fato de sensibilizar o agente político, que nele 

vislumbra uma fonte promissora de votos nas próximas eleições. 

 

Este é um fato que deslinda um problema importante do processo social, pois, 

observado o movimento recente dos empresários em relação à educação das massas 

trabalhadoras, pode-se ser levado a acreditar que só agora “despertaram” para isso, que 

só agora “perceberam” a importância da educação dos trabalhadores etc. Pode parecer 

que o problema educacional-escolar das massas trabalhadoras não se lhe afigurou como 

tal no passado e que, somente agora, estariam percebendo a sua importância, inclusive 

para o processo econômico. Na seção seguinte será tratado desse comportamento político-

educacional do empresário, quando buscar-se-á deslindar o que essa posição revela e 

oculta em relação a educação das massas e sua Escola. Agora, o que interessa é verificar 

que a participação empresarial na estruturação e desenvolvimento da Escola Pública 

estadual é praticamente nula, e que essa “ausência” pode indicar a sua concepção “real”, 

estratégica, sobre a educação das massas trabalhadora em função da preservação e 

desenvolvimento do processo econômico que ele, o empresário, domina. 

Nesse sentido, esse “desleixo” da classe proprietária (notadamente, da fração que 

controla o Agronegócio223) em relação à educação das massas, deve ser entendido no 

contexto da visão de mundo decorrente da Dependência e do Subdesenvolvimento; que 

determinam o projeto de sociedade e de País necessários à preservação da dominação 

burguesa. Por esse referencial histórico, a Escola Pública como possibilidade real de 

educação, esclarecimento ou formação das massas trabalhadoras, materializa-se como 

um grave e incontornável problema para o hegemonismo, isto é, para o processo 

governamental da classe proprietária, no sentido da sua tentativa permanente de 

                                                 
223 O que não significa afirmar que as demais frações da burguesia pensassem diferente, na 

medida em que também não se observa qualquer iniciativa política dos industriais, nem dos comerciantes 

– por exemplo. 
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conformar essas massas na lógica ou dinâmica do tipo de desenvolvimento que lhe 

caracteriza e lhe é vital. 

Daí que, se a inação empresarial, era a forma que a classe proprietária entendeu 

ser a mais adequada para enfrentar o problema na realidade estadual anterior, infere-se 

que essa política parece não ser a mais recomendada no período posterior, especialmente 

nos dias atuais. Vários são os fatores que exigem nova e mais elaborada política. 

Destacam-se dois, aqui: a) própria propaganda do Agronegócio, apresentando-se como 

processo de elevação socioeconômica da população em geral224, que não pode negar ou 

se manter indiferente à elevação educacional-escolar dessa população, sob pena de 

desqualifica esse processo; b) a realidade material insofismável da Escola Pública, 

presente em todas as regiões ou comunidades do Estado, desenvolvendo processos 

político-pedagógicos que podem confrontar (e como estamos vendo, confrontam) o 

hegemonismo do Agronegócio. Entende-se que, especialmente esse protagonismo dos 

educadores, é o que inquieta os empresários e os mobiliza para iniciativas diversas, no 

sentido ou com a finalidade de anulá-lo.   

 

6.4 A Escola Pública como problema para o Agronegócio e para os Trabalhadores 

Buscou-se demonstrar até aqui, que a Escola Pública, enquanto materialidade 

estrutural e política voltada para a educação das massas trabalhadoras, impõe-se em todas 

as regiões do Estado, aliás, em todos os seus municípios, como realidade insofismável; e 

que, essa realidade, deve ser concebida e tomada como conquista das organizações, lutas 

e movimentos dessas massas. Também que, face a desimportância da Escola Pública para 

o processo econômico do Agronegócio, constatada pelo descaso da classe proprietária em 

relação a sua difusão e desenvolvimento (pelo menos no período em análise – 1980 a 

2010), essa estrutura material e política se efetiva como imposição ao hegemonismo; o 

que está a exigir deste, agora, procedimentos políticos que contrastam com aquela inação 

pretérita. 

Se, por um lado, o comentado movimento autotélico que caracteriza o processo 

do Agronegócio pode indicar o sentido do protagonismo que a classe proprietária 

pretende desenvolver em relação à Escola Pública e à educação das massas trabalhadoras, 

                                                 
224 Aliás, nesse sentido é interessante se observar que a propaganda do Agronegócio nos meios 

de comunicação de massas, notadamente na TV, busca precisamente o seu “descolamento” da imagem 

desgastada das velhas oligarquias, do latifúndio e suas perversidades (assassinatos, trabalho escravo, 

grilagem, desmatamento indiscriminado, etc.); e tenta criar uma imagem nova, leve, pop, de produtor das 

riquezas do Brasil, de gerador de empregos, etc.   
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isto é, de fazê-las se desenvolver como instrumentos confirmadores do Agronegócio; 

pode-se afirmar, por outro lado, que a condição dos trabalhadores nesse processo 

econômico compele-os a buscar fazer dessa escola e respectiva educação instrumentos da 

própria elevação intelectual e moral, dando-lhes um caráter de instrumentos da construção 

da sua hegemonia. Com efeito, essa estrutura e o seu movimento político-pedagógico só 

podem ser compreendidos concretamente, como expressões das necessidades e dos 

interesses das classes sociais fundamentais; ou seja, caracterizando-se como espaço da 

luta de classes, do que decorre não poder ser concebido por si mesmo, mas por esses seus 

determinantes. 

O problema que emerge, então, tanto para o hegemonismo do Agronegócio225, 

quanto para a construção hegemônica dos trabalhadores, é como vencer aquela disputa, 

de forma a conduzir a Escola e seus processos político-pedagógicos no sentido dos seus 

interesses e necessidades. Essa condução, refere-se, evidentemente, ao conhecimento e, 

assim, ao que é fundamental para uma e para outra classe social. Eleva-se, então, como 

questão central o seguinte: qual o conteúdo (ou conhecimento) fundamental que a Escola 

deve difundir e desenvolver para confirmar esta ou aquela perspectiva? Isto, na medida 

em que, esse “conteúdo fundamental”, refere-se à forma de a escola ser e se desenvolver, 

assim como, o conteúdo propriamente dito do que é ensinado às massas. 

 Ocorre, entretanto, que a Escola, por sua estrutura e por sua natureza 

(determinada historicamente pelo que caracteriza a luta de classes no mundo moderno), 

está “enraizada” na consciência da sociedade em geral como imprescindível ao 

desenvolvimento da sociedade ou da civilização; uma concepção cuja construção se deve, 

em muito, ao próprio capitalismo. Daí que está fora de cogitação a negação radical da 

Escola às massas trabalhadoras, inclusive porque a existência em si da Escola, é elemento 

da propaganda ideológica do hegemonismo, que a anuncia como um dos meios pelos 

quais pode se dar a ascensão social das massas trabalhadoras na sociedade burguesa. Com 

efeito, cabe ao hegemonismo toma-la para si de alguma forma, mesmo que o processo 

econômico do Agronegócio (dadas as suas características) não a tenha como necessidade 

fundamental para a sua efetivação. 

Por outro lado, para os trabalhadores, a existência físico-material da Escola, com 

capilaridade em todo o território estadual, não lhes garante o processo político-

                                                 
225 E é necessário reafirmar que esse hegemonismo tem como característica fundamental a 

dependência e o subdesenvolvimento, que orientarão o tipo do desenvolvimento capitalista que lhe é 

próprio. 
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pedagógico adequado; isto é, embora essa estrutura seja uma conquista das massas 

trabalhadoras, tal realidade, per si, não lhes garante a “Educação” necessária – ou seja, é 

imprescindível se desenvolver ali um processo político-pedagógico que confirme a razão 

dessa conquista. Portanto, se para o hegemonismo, a “desqualificação da Escola” na 

forma da “crise” que preside o seu estar sendo pode confirmar os seus interesses e 

necessidades, para os trabalhadores é imprescindível que a educação escolar tenha 

determinada qualidade, outra qualidade, capaz de confirma-la como espaço/instrumento 

da sua autonomização como classe social,. 

Se são os movimentos determinados pelos interesses antagônicos das classes 

sociais fundamentais que estabelecem a qualidade da Escola Pública, não significa que 

esta expressará integral e especificamente, ou o que requer o interesse da burguesia, ou 

apenas o que exigem os trabalhadores. Ou seja, dado o seu caráter orgânico na sociedade 

burguesa, a Escola Pública sempre se expressará contraditoriamente, o que significa dizer 

que, a necessidade de os trabalhadores da educação, especialmente os educadores, 

compreenderem conscientemente todo o processo econômico-social do Agronegócio, 

“serve” para que saibam se posicionar corretamente nesse ambiente contraditório 

representado pela Escola Pública, segundo o interesse de classe dos trabalhadores; 

portanto, para que saibam enfrentar o hegemonismo, construindo a hegemonia dos 

trabalhadores. É o que buscaremos evidenciar a seguir. 

 

6.4.1 O interesse do hegemonismo 

Do que se obteve nas entrevistas e do que se verifica nas manifestações públicas 

do empresariado, especialmente através das suas entidades de classe como a APROSOJA 

e a FAMATO, não existe posicionamentos contrários ou negativos em relação à 

necessidade da Educação para as massas trabalhadoras em geral. Pelo contrário. O 

discurso empresarial sempre enfatiza a importância e a necessidade da Educação para 

“qualificar” os trabalhadores e, por conseguinte, o processo produtivo; ou seja, por suas 

manifestações públicas ou por seus discursos políticos, a Educação sempre é valorizada 

e destacada como elemento fundamental para o desenvolvimento da sociedade em geral. 

Mas, para além do discurso, há interesse do empresariado no desenvolvimento de uma 

“educação de qualidade” para os trabalhadores, e qual seria essa qualidade?  

Verifiquemos como concebe o problema e o que defende o Empresário B, 

respondendo às indagações que lhe foram feitas na entrevista: 
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Entrevistador: O Agronegócio, pelo que se depreende do que o Senhor 

está falando, necessita da Educação, notadamente da Escola Pública, 

onde está a massa trabalhadora estudando – necessita mesmo? 

Resposta: Eu não tenho dúvida. Não é só o Agronegócio, mas todos os 

setores da economia necessitam de pessoas melhor preparadas. O Brasil 

tem um apagão claro na capacitação de pessoas voltadas ao mercado de 

trabalho nos mais diferentes setores, essa é uma reclamação que se ouve 

em qualquer entidade de classe. 

 

A resposta não diverge do que está difundido na sociedade sobre as necessidades 

do processo produtivo do Agronegócio em relação à mão de obra qualificada; do que 

pode decorrer conclusões apressadas, dando conta de que a Escola Pública Básica lhe seja 

imprescindível. Na realidade, por declarações como esta, é impossível se atribuir qualquer 

responsabilidade do empresariado sobre as precariedades infraestruturais e menos ainda 

sobre o desenvolvimento da educação das massas trabalhadoras no Estado. Entretanto, na 

sequência da entrevista, vão se evidenciando o interesse real e, por este, o tipo de 

educação (e escola) que lhe são necessários: 

 

Entrevistador: Que tipo de Educação o Senhor imagina que seria 

adequada para atender essa necessidade do Agronegócio? 

Resposta: Eu tenho uma visão, que nós temos uma qualidade, desde o 

Ensino Fundamental até o Ensino Superior um déficit de qualidade. Nós 

temos, talvez, uma inclusão; não é uma coisa tão difícil conseguir se 

formar, ter um curso superior, mas, infelizmente é sofrível o nível das 

pessoas que saem na formação final do curso superior, por exemplo. 

Assim como é o trâmite todo, desde o Ensino Médio. Primeira coisa é 

pensar em qualidade, não vejo como conseguirmos ter a mão de obra 

realmente qualificada com a qualidade do ensino disponível; e também 

a questão do acesso: tem melhorado, é questão do acesso que é o que 

tem melhorado mais, mas a questão da qualidade deixa muito a desejar. 

Entrevistador: O Senhor poderia precisar uma das deficiências que 

poderia parecer mais evidente dessas pessoas que saem da escola e que 

chegam na empresa? 

Resposta: É a falta de conhecimento prático. Eu acho que se preocupa 

muito com a formação superior, em termos agrônomos, em termos 

veterinários, mas se esqueceu muito da parte tecnológica, técnica: 

[com] os técnicos que saem mais rápido para o mercado de trabalho 

com uma formação mais prática. É importante ter o Ensino Superior, 

até para se preparar a Pesquisa e aí, caminhando para os Mestrados, os 

Doutorados para que se desenvolva a pesquisa; mas a parte laboral, ela 

fica descoberta, não existe investimentos no Ensino Técnico. 

Realmente um elo dessa cadeia fica descoberto. 

 

A resposta da liderança empresarial “revela e esconde” o fundamental do 

interesse do Agronegócio em relação à Educação que se desenvolve na Escola Pública. É 

de se supor que, em função da qualidade científica da tecnologia empregada no processo 
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produtivo, o empresariado tivesse todo um cuidado e preocupação com a produção e o 

desenvolvimento do conhecimento no Estado; de forma a incentivar a sua produção, no 

sentido de ir criando as condições para a autonomização tecnológica do processo 

produtivo que controla. Entretanto, o que emerge como seu interesse imediato é a mão de 

obra técnica-operacional, não a produção de conhecimento ou tecnologia. Com efeito, o 

“Ensino Superior”, a graduação, não é visto como imprescindível ou com importância 

estratégica para o processo produtivo, daí dizer que é importante “até para se preparar a 

pesquisa”, etc., mas, o que lhe importa mesmo é a parte “laboral”..  

Vivendo em função do capital, o interesse do capitalista é determinado pela 

necessidade intransigente da valorização/expansão do capital. No capitalismo periférico, 

o que se vê afigurar concretamente, inclusive pela fala do Empresário B, é esse interesse 

se desenvolver em função dos “centros” do capitalismo mundial; daí a pesquisa, o 

conhecimento, a educação em geral, ficarem submetidos à lógica da reprodução do 

capitalismo periférico. Portanto, como elemento da afirmação da dependência e do 

subdesenvolvimento, que é a forma do capitalista periférico ser capitalista. 

No documento “Pensar Mato Grosso” (2014)226, esse interesse fica mais 

claramente evidenciado. O documento abrange todas as áreas do governo, destacando 

aquelas que o empresariado julga serem as “estratégicas” para o desenvolvimento das 

diversas atividades do Agronegócio no Estado. Além disso, indica a forma mais eficiente 

de os futuros mandatários organizarem e desenvolverem a Administração Pública no 

sentido de fazer do Estado uma potência do Agronegócio. 

Em termos educacionais, o que salta aos olhos é o fato de que, em nenhum 

momento, a Escola Pública e a Educação Básica são citadas no documento. A Educação 

das massas trabalhadoras não aparece no documento como preocupação do empresariado 

do Agronegócio, pelo menos ao ponto de merecer destes a sua inclusão no conjunto das 

reivindicações que fazem ao futuro governador e aos parlamentares. É importante lembrar 

que, com riqueza de detalhes e informações, o documento sintetiza as críticas e propostas 

do empresariado às condições infraestruturais, às questões tributária e fundiária, à 

legislação e políticas para o meio ambiente e defesa agropecuária, etc., no sentido de 

adequar tudo isso aos seus interesses capitalistas. E que, tais críticas e proposições, são 

                                                 
226 Trata-se de um documento elaborado pela Fundação Dom Cabral sob encomenda do Fórum 

Agro MT, constituído pelas entidades: FAMATO, ACRIMAT, ACRISMAT, APROSMAT, APROSOJA 

e AMPA, para apresentar aos candidatos ao Governo de Mato Grosso nas eleições de 2014, as 

reivindicações reais do empresariado do Agronegócio ao futuro governador e deputados. 
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as da fração hegemônica da burguesia estadual, aquela que, inclusive fará as “doações” 

mais generosas às campanhas dos principais candidatos ao Executivo e ao Legislativo 

estadual; do que se infere a sua força mobilizadora e dirigente perante os candidatos e 

futuros mandatários. 

Mas, se a não citação revela a despreocupação ou a desnecessidade da Educação 

Básica desenvolvida na Escola Pública para o tipo de desenvolvimento concebido pelo 

empresariado, o documento revela muito mais pelo que indica sobre o conhecimento que 

entendem ser fundamental para os seus negócios e, consequentemente, para o 

desenvolvimento da economia estadual. Assim, na terceira parte do documento, 

“Alternativas para o tema conhecimento e inovação”, é indicado o papel do conhecimento 

estratégico para o desenvolvimento econômico desejado: 

 

Fechando o conjunto de alternativas que compõem as Bases de 

Desenvolvimento são trazidas algumas análises acerca da relevância e 

das alternativas/diretrizes que dizem respeito ao Conhecimento e 

Inovação aplicados ao agronegócio. Aqui o pressuposto basilar é de que 

a Estratégia de Desenvolvimento, seja ela em qualquer um dos três 

eixos (Intensificação, Verticalização e Diversificação), depende 

fortemente do conhecimento instalado no Estado e da sua capacidade 

de inovação, nas suas mais variadas modalidades (processos 

organizacionais, processos produtivos, novas tecnologias, novas formas 

de comercialização e distribuição etc.). (p. 71) 

 

Então, o Conhecimento e a Inovação são concebidos e tratados como “[...] fruto 

de projetos e planos elaborados para atrair e reter os melhores talentos para o Estado, 

além de intensivos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento” (p.71); ou seja, trata-

se do “conhecimento instalado no Estado”, não da sua produção e do seu 

desenvolvimento. Com efeito, após diagnosticar que “Mato Grosso tem na mão de obra 

um dos seus principais gargalos”, e que tal problema tem sido amenizado pelos 

treinamentos oferecidos e realizados pelo SENAR, defende que: 

 

A criação de riqueza, atualmente, não se dá em função de recursos 

naturais ou da capacidade de produção industrial, mas do 

conhecimento, sobretudo o conhecimento inovador, realizado por um 

conjunto de profissionais criativos. Contar com os melhores talentos 

depende da capacidade de atraí-los e retê-los. Nesse sentido, espera-se, 

por parte do Governo de Mato Grosso, a promoção de iniciativas que 

tornem o Estado um ambiente mais propício para a formação do capital 

intelectual requerido. (p. 72) 
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Pode-se inferir, que tanto os “produtores” do conhecimento necessário, isto é, os 

“profissionais criativos” que serão os responsáveis pelo “conhecimento inovador”, quanto 

o próprio “conhecimento inovador”, estariam realizados ou “prontos” em algum lugar; 

caberá, então, ao Estado/Governo criar as condições para atrair e manter em solo mato-

grossense tais profissionais e sua capacidade criativa. É interessante observar como essas 

orientações, praticamente repetem o que consta nos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento da Ditadura (citados e comentados no Capítulo II). Não há indicação 

de políticas com finalidades autonomizadoras, mas a afirmação daquela mesma estratégia 

subalternizada. Daí investir recursos públicos para criar ambientes capazes de abrigar 

com conforto os talentos que precisa serem atraídos, e não na criação ou melhoria ou 

ampliação da infraestrutura educacional-científica capaz de desenvolver dentre “os 

daqui” os “talentos” necessários. 

  

Tais iniciativas poderiam atuar no sentido da criação de espaços que 

concentrem representantes acadêmicos, pesquisadores e os produtores 

rurais, visando facilitar as interligações e fomentar a criação de redes 

de inovação. 

Recomenda-se também a realização de eventos (exemplo: Agrishow), 

que invariavelmente contribuem para fomentação de novos negócios, 

divulgação e promoção das regiões do Estado, tornando-as mais 

atrativas para o recrutamento de capital intelectual. Paralelamente, a 

retenção de talentos requer estrutura nas cidades, suficiente para 

fornecer boa qualidade de vida. Neste caso, os serviços de educação, 

segurança, cultura e infraestrutura em geral, são decisivos no processo 

de retenção. Com este intuito, sugere-se ao Governo de Mato Grosso 

que promova, em parceria com os governos municipais, um plano de 

atração e retenção de mão de obra especializada. 

Outro foco de atração do capital intelectual são as próprias condições e 

recursos de trabalho oferecidos pelo Estado àqueles encarregados de 

instalar o capital intelectual. Tais condições podem se dar, entre outras, 

a partir da concepção e instalação de centros que invistam fortemente 

em Pesquisa e Desenvolvimento, tema tratado no tópico a seguir. (p.72) 

 

Por fim, relativamente ao Conhecimento e Inovação necessários para “tornar 

Mato Grosso um centro de referência em agronegócio”, os empresários defendem a 

implantação de “políticas e práticas de Pesquisa e Desenvolvimento” centralizadas na 

EMPAER – Empresa Mato-Grossense de Pesquisa Assistência e Extensão Rural, a qual, 

necessita de ser reestruturada:   

 

Entretanto, mais do que resolver as questões imediatas, a Estratégia de 

Desenvolvimento proposta na Agenda Pensar MT visa tornar Mato 

Grosso um centro de referência em agronegócio e desta forma 



321 

 

desenvolver e disseminar conhecimentos dentro deste contexto com o 

objetivo de melhorar sua competitividade, além de ser referência 

nacional e internacional.  

Para que se alcance esse patamar é necessário que o Estado 

inclua em sua estratégia objetivos como: difusão e aplicação de 

conhecimentos em gestão do agronegócio; solução de questões críticas 

e estratégicas ligadas ao tema; desenvolvimento de estudos e outros 

documentos para uso educacional e técnico de outras instituições, assim 

como atuação e participação em congressos científicos. Desse modo, o 

centro de referência passaria a atuar seguindo as bases de 

conhecimento, promoção e difusão. 

Para que se transforme em centro de referência é necessário 

que o Estado disponha de estrutura física para executar os trabalhos de 

pesquisa e desenvolvimento, espaço para capacitação, além de servir 

também como vitrine tecnológica, um espaço socioeducativo de 

promoção aos estudos gerados dentro do centro. (p.73) 
 

Pelo que está exposto no documento, entende-se que a estratégia do Agronegócio 

para se suprir do conhecimento que lhe é necessário, não passa pela qualificação da 

estrutura educacional-escolar já instalada no Estado, cuja expressão maior é a Escola 

Pública Básica; também não busca a associação com as Universidades Federal e Estadual, 

no sentido de promover, incentivar, etc., a pesquisa científica. A estratégia é criar espaços 

ou centros específicos em que tal “conhecimento e inovação” seriam ou serão 

desenvolvidos e aplicados diretamente no processo produtivo do Agronegócio, por suas 

diversas atividades. Por essa estratégia, aparta-se (ou confirma a apartação entre) o 

processo produtivo do processo educacional-escolar das massas, inclusive do Ensino 

Superior e da Pesquisa e Extensão desenvolvidos nas Universidades Públicas; dessa 

forma, estabelecendo-se o controle e o domínio sobre o conhecimento aplicado 

diretamente no processo produtivo estadual, o empresariado (por sua fração hegemônica) 

relega às massas trabalhadoras e à sua Escola uma posição marginal e, assim, a sua 

subalternização ao Agronegócio na forma da mão de obra técnico-operacional. Noutros 

termos, o processo educacional-escolar das massas trabalhadoras, sob as determinações 

dessa estratégia, tenderia a se desenvolver abstratamente, escolástico, vinculando-se ao 

processo produtivo apenas pela discurseira e “exigências” do hegemonismo na forma de 

“críticas desossadas” à Escola Pública, notadamente por não “formar” a mão de obra 

necessária. 

Se da “Agenda Pensar MT” (como também é denominado o documento em 

análise), a Educação Básica e a Escola das massas trabalhadoras estão “ausentes”, 

também em outros documentos e veículos de comunicação das entidades representativas 

do Agronegócio estadual, não se consegue percebê-las; o que não deve nos levar a deduzir 
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que o Agronegócio não tenha uma política ou um projeto educacional para as massas 

trabalhadoras. O que vai se evidenciando, é que, enquanto espaço/instrumento em disputa 

pelas classes sociais fundamentais, a Escola Pública Básica não se deixa determinar 

inteiramente no sentido de atender aos interesses imediatos e exclusivos do Agronegócio 

para esse nível de formação dos trabalhadores; que “interesse imediato” é esse? No trecho 

da entrevista abaixo com o Empresário B, é possível perceber o que os empresários 

desejariam ter dessa escola: 

 

Entrevistador: Essa mão de obra que está sendo utilizada, que está 

sendo consumida hoje no processo produtivo, em suas diversas 

atividades, ela foi preparada onde? 

Resposta: Via de regra, na própria atividade. Não houve, assim, uma 

academia que, em qualquer nível que seja, uma academia preparatória 

para essa mão de obra que está disponível. Ela foi preparada, muitas 

vezes, com treinamento nas próprias propriedades e dos grupos 

[empresariais]; muita coisa o SENAR consegue ajudar, tem cursos 

preparatórios; as próprias empresas que desenvolvem as tecnologias e 

vendem essas máquinas, elas têm cursos preparatórios que são 

disponibilizados periodicamente, mas não existe uma estratégia 

pública de treinamento e formação de pessoas para atender essa mão de 

obra, infelizmente não existe. [Grifos meus] 

 

Embora não seja objeto principal deste estudo, examinou-se que “atenção” ou 

iniciativas o Agronegócio dispensava ao Ensino Superior, a partir do que as suas 

entidades representativas estavam buscando junto às Universidades, no sentido de atender 

seus interesses imediatos227; isto para verificar se o interesse empresarial se diferenciava 

substancialmente, em relação à Escola Básica. Observou-se dois projetos da APROSOJA: 

a) Projeto Agrocientista – o qual, segundo o que está publicado no site da entidade, tem 

como objetivo incentivar “[...] o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas em áreas de 

interesse dos produtores de soja e milho de Mato Grosso”, mediante a concessão de “[...] 

bolsas de estudo e auxílio à pesquisa de Mestrado e Doutorado” aos estudantes da UFMT 

e UNEMAT. O projeto é financiado pelo FACS – Fundo de Apoio à Cultura da Soja e 

pela própria APROSOJA, sendo que cada mestrando ou doutorando selecionado recebe 

R$ 1.350,00 e R$ 2.000,00, respectivamente; b) Projeto Profissionais do Futuro – 

também conforme está divulgado no site da entidade, esse projeto tem como objetivo 

                                                 
227 Não significa que as relações entre Agronegócio e as Universidades Federal e Estadual sejam 

apenas o que estamos evidenciando aqui; é possível que haja convênios, “parcerias”, etc., que não estão 

indicadas ou publicadas em seus veículos de comunicação. Como se indicou, o Ensino Superior não é o 

objeto principal deste estudo, de maneira que a citação dessas atividades tem o objetivo de confirmar a 

natureza do interesse do Agronegócio com a Escola Pública Básica.  
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“[...] captar potenciais talentos para atuar no agronegócio e ensinar na prática as 

competências exigidas para área”, tendo como público alvo alunos do último semestre do 

curso de Agronomia.  

Do observado, pode-se afirmar que o interesse do empresariado, a partir do que 

se pretende com o desenvolvimento desses dois projetos é “pinçar”, dentre os estudantes 

“mais talentosos”, aqueles que podem ser empregados imediatamente em suas 

propriedades: primeiro como estagiários, depois como empregados em funções 

intermediárias; e, dentre os projetos de pesquisa, aqueles que indicam ou representam a 

possibilidade de impactar produtiva e imediatamente seus respectivos negócios. Ao falar 

sobre esses projetos, a gerente de Pesquisa e Gestão de Propriedades da Aprosoja 

consegue traduzir claramente o interesse empresarial nos seguintes termos: “[...] suprir a 

mão de obra nas propriedades rurais [...] formação de gerentes de propriedades, despertar 

essa vontade de trabalho nas fazendas, envolvendo-se com todos os elos de gestão”. Ou 

seja, antes de formar “agrocientistas”, o interesse que emerge determinante com tais 

projetos, é efetivá-los como instrumentos de captação de mão de obra para ser empregada 

em atividades intermediárias nas fazendas, em atividades de gerência e controle dos 

trabalhadores mais simples, inclusive na orientação sobre a aplicação de agrotóxicos e 

operação de máquinas, etc.  

 Se em relação ao Ensino Superior, o interesse do Agronegócio se circunscreve 

à captar ou selecionar uma mão de obra mais “especializada” para desenvolver funções 

dirigente, governante; se, no que concerne à Escola Básica, esse interesse se refere a uma 

mão de obra mais simples, capaz de operar “manualmente” os instrumentos e máquinas 

aplicadas na produção direta, a questão que se avulta é: essa Escola tem como atender 

esse interesse empresarial? Do que vimos até aqui, pode-se afirmar que não – que, até por 

sua “constituição orgânica”, é praticamente impossível a Escola Pública Básica ser 

reduzida à essa condição instrumental. Quando o Empresário A afirma em sua entrevista 

que “[...] não é só a Escola Pública que não atende à necessidade de mão de obra, a Escola 

privada também não atende”, tem-se uma indicação importante para a confirmação de 

que o empresariado, também já está convencido dessa impossibilidade. 

Assim sendo, decorrem três movimentos do empresariado no sentido de tentar 

governar e superar o problema: o primeiro, desenvolve-se na forma do discurso que busca 

convencer a sociedade sobre a “inutilidade” ou incapacidade de a Escola Pública Básica, 

perante os “desafios” e “necessidades” do processo econômico, atender aquilo que lhe 

seria específico; o segundo, materializa-se pelo “esvaziamento” da Escola Pública, 
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mediante a difusão de uma “rede escolar móvel”, notadamente através do SENAR, que 

oferece cursos de “formação”, “qualificação” ou treinamento para trabalhadores jovens 

em todas as regiões do Estado; o terceiro movimento, realiza-se na forma de pressão e 

apoio ao governo estadual para a concepção e desenvolvimento de políticas de 

privatização da Escola Pública228. 

O que se aclara por esses três movimentos ou políticas (nem sempre perceptíveis 

pelas massas, aliás quase sempre imperceptíveis), é que o interesse do Agronegócio em 

relação à Escola Pública Básica se efetiva por sua negação – que, se não significa a sua 

extinção, pressupõe a sua destruição enquanto possibilidade político-pedagógica de 

elevação intelectual das massas trabalhadoras. O que se está a afirmar é que, para além 

do treinamento, ou da educação instrumentalizada pelo que exige o mercado (que 

pressupõe a necessidade de determinada qualidade real da mão de obra imprescindível ao 

processo produtivo direto, como também a necessidade de determinada quantidade 

imprescindível para regular o seu preço), o tipo de desenvolvimento que o Agronegócio 

corporifica é incompatível com a elevação intelectual e moral das massas trabalhadoras 

– pelo que lhe impõe a natureza do capitalismo dependente, conforme esclarece 

Theotônio dos Santos (1970) (APUD Bambirra, 2013, p. 38):  

 

a) Em primeiro lugar, devemos caracterizar a dependência como uma 

situação condicionante. A dependência é uma situação na qual certo 

grupo de países tem sua economia condicionada pelo desenvolvimento 

e expansão de outra economia à qual se encontra submetida. [...] 

Uma situação condicionante determina os limites e possibilidades de 

ação e comportamento dos homens. [...] 

b) Deste ponto podemos chegar a nossa segunda conclusão geral 

introdutória: a dependência condiciona uma certa estrutura interna que 

a redefine em função das possibilidades estruturais das diferentes 

economias nacionais. 

 

Com efeito, para atender ao seu interesse imediato com mão de obra, o 

Agronegócio institui e desenvolve em todo o Estado uma “rede” paralela de educação, 

                                                 
228 Para atender a isso o Governo do Estado criou a MT PAR, que segundo anuncia: “É uma 

sociedade de economia mista, criada pelo Governo do Estado de Mato Grosso para promover a geração de 

investimentos no Estado por meio da viabilização e operacionalização de Parceiras Público Privadas”. São 

três as suas “áreas de interesse”: social, logística e tecnologia. Na área social, destaca-se a Educação, para 

a qual é anunciada “A Parceria Público-Privada "Gestão Escolar" que, segundo a MT PAR, trata-se de 

“[...]um projeto para construção, reforma, ampliação, gestão, manutenção e operacionalização de serviços 

não pedagógicos de 76(setenta e seis) Unidades Escolares da Rede Pública Estadual e 15(quinze) Centros 

de Formação e Aperfeiçoamento Profissional –CEFAPROS”. Diante da repercussão negativa desse projeto 

junto à comunidade educacional-escolar, o governo tenta descaracterizá-lo como privatização e se 

esforçando para desenvolvê-lo, em confronto com os trabalhadores da Escola Pública. 
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cujo objetivo “superior” é formar a mão de obra necessária para o desenvolvimento das 

atividades simples no processo produtivo; essa “rede”, que é corporificada 

majoritariamente pelo SENAR está toda ela sob a direção e o controle do Agronegócio. 

Sobre essa “rede” paralela de educação do Agronegócio, observa-se que os Governos, 

notadamente os órgãos educacionais dos governos estadual e municipais, não exercem 

qualquer interferência na sua organização e no seu funcionamento; caracterizando-se, 

portanto, como uma rede privada de ensino, financiada com recursos públicos229, com a 

finalidade de treinar as massas trabalhadoras. É interessante observar ainda, os cursos 

oferecidos pelas indústrias da maquinaria utilizada no processo produtivo; esses cursos 

são oferecidos para “atualizar” e “capacitar” os trabalhadores sobre as tecnologias e 

funcionamento das máquinas. 

Do que se observa na realidade estadual, pode-se afirmar que a necessidade por 

essa mão de obra voltada para as atividades simples está plenamente satisfeita. 

Consequentemente, pode-se afirmar que para o processo produtivo do Agronegócio, por 

suas características determinantes, a Escola Pública Básica (por suas características 

político-pedagógicas, determinadas pela ação militante de parcelas crescentes de 

educadores), é desnecessária; do que decorre ser, o discurso empresarial (sobre a 

necessidade desta se desenvolver com outra qualidade, etc.), tão somente um discurso 

                                                 
229 A propósito, o Senador Ataídes Oliveira, do Tocantins, fez graves denúncias contra o Sistema 

“S”, conforme se verifica na matéria do Jornal Opção, em sua edição de 24/02/2015, em que se destaca o 

seguinte: “A falta de transparência no intitulado “Sistema S” tem sido pauta recorrente do senador 

tocantinense Ataídes Oliveira (PSDB). O parlamentar alerta que entidades como Sesi, Senac, Sesc e Senai 

têm movimentado um voluptuoso montante de recursos públicos, sem a devida fiscalização e controle. [...] 

“Na prática, o “Sistema S” é hoje uma verdadeira caixa-preta que precisa ser aberta e vasculhada pelas 

instituições de controle e fiscalização do Brasil, em especial pelo Ministério Público Federal”, atentou o 

senador, autor do livro A Caixa Preta do Sistema S. [...] o tucano sugere que sejam cumpridas pelo governo 

Federal normas constitucionais que determinam a inclusão das receitas do “Sistema S” no orçamento da 

União. “Essa medida, de singular simplicidade, tornaria mais transparente para toda população o montante 

extraordinário de recursos que fluem para os cofres das entidades do sistema”, frisou. 

[...] Segundo o senador Ataídes Oliveira, todos os recursos advindos para estas entidades 

deveriam ser aplicados integralmente na qualificação dos trabalhadores brasileiros. A destinação, no 

entanto, não pode ser verificada, uma vez que os aportes financeiros não integram o orçamento da União. 

Assim, para o parlamentar, essa “omissão” estimula práticas ilegais, como a destinação inadequada dos 

recursos em aplicações financeiras e no mercado imobiliário. 

“Há, no entanto, resistência movida por interesses inconfessáveis que se organizam para evitar 

que a luz chegue ao fundo dessa caixa-preta. Os defensores dos abusos do “Sistema S” no Congresso 

Nacional preferem que a arrecadação e o uso de tais recursos públicos continuem escondidos, camuflados, 

por razões óbvias”, argumenta o senador. [...] Ataídes coloca em xeque a aplicação dos recursos públicos 

que financiam o “Sistema S”, e sugere desvio de verbas. Conforme assessoria do parlamentar, informações 

fornecidas pelas próprias entidades mostraram que, no ano de 2010, o “Sistema S” mantinha R$ 4,3 bilhões 

em investimentos financeiros e, hoje, esse valor se aproxima dos R$ 15 bilhões. “Essa quantia bilionária, 

ao invés de ser direcionada para qualificar a mão-de-obra nacional, fica parada em fundos de investimentos, 

desvirtuando a natureza das contribuições públicas que alimentam o Sistema. Há, ainda, aplicação de 

vultosos recursos em empreendimentos imobiliários e, mais grave, destinados a abastecer, ilegalmente, 

campanhas eleitorais”, denuncia o senador. Acesso em: 01/03/2016. 
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ideológico, cujo objetivo é impor freios à sua subjetivação pelas massas na perspectiva 

da sua elevação intelectual e moral. 

 

6.4.2 O interesse dos trabalhadores 

Pelo que os trabalhadores da educação expressam em nossas escolas, 

generalizadamente, tem-se que o grande interesse das massas trabalhadoras com a Escola 

seria o de o indivíduo particular “acessar” o conhecimento no sentido da sua qualificação 

para se movimentar na sociedade em condições de, por seu trabalho, melhorar a própria 

condição de vida e, por conseguinte, a vida da sociedade em geral. Assim, essa 

qualificação se afiguraria como um “capital”, com o qual o trabalhador qualificado se 

integraria ao mercado, qualificando-o, ao tempo em que efetivaria a sua própria ascensão 

social. Pelo que aqui foi desenvolvido, tem-se que tal visão não tem sustentação teórico-

prática na perspectiva da emancipação dos trabalhadores, primeiro, porque, esse 

indivíduo particular, desossado de história, não existe; segundo, pelo fato de que, o 

suposto “capital” (ou capacitação profissional) desse trabalhador, antes de se afigurar 

como libertação, acorrenta-o na lógica do capital propriamente dito.  

Na realidade, quando se busca determinar concretamente esse interesse, 

desfocando-se desse trabalhador abstrato ou do indivíduo em si, para o trabalhador 

enquanto ser social na acepção histórica do termo, isto é, como classe social, emergem 

algumas questões que exigem ser respondidas. A primeira delas, refere-se à necessidade 

de se esclarecer qual conhecimento é fundamental para a classe trabalhadora, num mundo 

em que a miríade de informações tende a “cegar” as massas para o conhecimento 

fundamental; a segunda, em complemento à primeira, refere-se à finalidade concreta da 

“aquisição” e domínio desse conhecimento, em conexão com a vida econômico-social e, 

por conseguinte, com o devir dessas massas. Ou seja, em relação com as demais classes 

sociais ou a sociedade em geral.  

O problema é que, como os trabalhadores já entram na escola “sabendo” – pelo 

que concebem do mundo e sobre si mesmos, inclusive a partir do que é “ensinado” pela 

filosofia política dominante – o saber educacional-escolar se lhes afigura por um caráter 

e sentido pragmático, o que tende a leva-los a tomar a Educação como um processo de 

preparação para atividades prático-instrumentais, conforme já tratado anteriormente. Essa 

concepção, que também orienta o pensar/agir dos educadores, dificulta-lhes admitir e 

tomar o processo educacional-escolar numa perspectiva de classe e, assim, aberta em 

relação ao processo humano e não instrumental ou fechada pelos limites requeridos pelo 
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processo capitalista, em sua tentativa intransigente de se auto preservar. Nesta perspectiva 

reduzida ao interesse do capital, o “ensinar” da escola ou o que lhe é específico, toma os 

trabalhadores a-historicamente, como eternos instrumentos da valorização capitalista. 

Mais que isto, conforme ensinava um palestrante num evento do Agronegócio230, o 

interesse do estudante com a própria educação não deve se referir sequer, ao seu próprio 

interesse, mas, ao que um suposto “usuário” exigirá daquilo que aprendeu; ou seja, deve-

se observar as tendências do mercado para, adivinhando o que virá, estar apto para 

aproveitar a oportunidade que este lhe abrir e, dessa forma, realizar-se profissionalmente, 

etc. 

Ora, essa tentativa de a escola reduzir a educação das massas à sua 

instrumentalização foi criticada por Gramsci (2010, p. 42-43), que afirmou o seguinte: 

 

Com seu ensino, a escola luta contra o folclore, contra todas as 

sedimentações tradicionais de concepções do mundo, a fim de difundir 

uma concepção mais moderna, cujos elementos primitivos e 

fundamentais são dados pela aprendizagem da existência de leis 

naturais como algo objetivo e rebelde, às quais é preciso adaptar-se para 

dominá-las, e de leis civis e estatais, produto de uma atividade humana, 

que são estabelecidas pelo homem e podem ser por ele modificadas 

tendo em vista seu desenvolvimento coletivo; a lei civil e estatal 

organiza os homens do modo historicamente mais adequado a dominar 

as leis da natureza, isto é, a tornar mais fácil o seu trabalho, que é a 

forma própria através da qual o homem participa ativamente da vida da 

natureza visando a transformá-la  e socializa-la cada vez mais profunda 

e extensamente. 

  

Tomada a classe trabalhadora no sentido histórico indicado por Marx (2011), 

como a única classe capaz de revolucionar radicalmente a sociedade burguesa, 

transformando-a desde a sua base ou estrutura econômica – o fundamental, em termos de 

conhecimento educacional-escolar, mais que extrapolar o interesse do indivíduo 

particular, só pode ser concebido como o que é necessário ou determinante para essa 

classe “cumprir” com esse seu “destino” histórico. Nesta direção, o grande desafio que 

está posto para a classe trabalhadora e, especificamente para os educadores, é determinar 

e desenvolver a “base do conhecimento” que é “estratégica” para qualifica-la no sentido 

da construção daquele revolucionamento; ou seja, é imperioso que esse saber ou 

conhecimento se efetive como elemento do processo de autonomização dos trabalhadores. 

                                                 
230 CRESCEMT, realizado em 11/11/2016. 
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De outro modo: face à natureza do capital e, por conseguinte, tendo em vista a 

condição dos trabalhadores sob o capitalismo, é coerente os trabalhadores estabelecerem, 

para o seu próprio processo educacional escolar, um sentido que não tenha como 

horizonte ser instrumento da inauguração de um novo processo histórico, 

necessariamente anticapitalista? 

Observada a vida que se desenvolve sob o capitalismo, é importante lembrar que 

a luta para determinar e realizar teórico-praticamente o interesse dos trabalhadores em 

relação à Escola Pública, ou o estabelecimento desta finalidade para o processo 

educacional da Escola Pública, não se dá como fato inédito, que “inventa” uma 

perspectiva que não esteja em desenvolvimento. Na realidade, “incrementa” o processo 

da autonomização das massas pelo que já é desenvolvido, pois, nos mais diversos espaços 

ou organismos sociais, percebem-se tentativas de novo ou novos modos de vida, buscando 

superar a condição econômico-social em que amplas massas vivem ou sobrevivem na 

sociedade burguesa. Daí que a Escola “apenas” se somaria a essa construção com aquilo 

que lhe é específico: a elaboração e a difusão do conhecimento, vinculados à perspectiva 

de um novo processo societário. Ou seja, o conhecimento fundamental refere-se, 

inclusive, ao que já está sendo elaborado em negação ao modo de vida na sociedade 

burguesa; o que só pode ser entendido, se entendida a razão ou a causa dessa negação. 

É nesse sentido que se pode entender a defesa que Gramsci (idem, p. 43) faz do 

trabalho como princípio educativo: 

 

O conceito e o fato do trabalho [...] é o princípio educativo imanente à 

escola [...] já que a ordem social e estatal [...] é introduzida e 

identificada na ordem natural pelo trabalho. O conceito do equilíbrio 

entre ordem social e ordem natural com base no trabalho [...] cria os 

primeiros elementos de uma intuição do mundo liberta de toda magia 

ou bruxaria, e fornece o ponto de partida para o posterior 

desenvolvimento de uma concepção histórica, dialética, do mundo, para 

a compreensão do movimento e do devir, para a avaliação da soma de 

esforços e de sacrifícios que o presente custou ao passado e que o futuro 

custa ao presente, para a concepção da atualidade como síntese do 

passado, de toda as gerações passadas, que se projeta no futuro. 

 

Ora, o hegemonismo “sabe” que já viceja na sociedade burguesa a sua negação, 

de forma que é seu desafio constante tentar destruir ou desnaturar essas construções, 

fazendo-as convergirem para si ou para a afirmação do processo capitalista; então, 

emergem grandes dificuldades para aquela determinação dos trabalhadores em relação à 

Escola Pública e seu processo educacional. De fato, o estabelecimento do novo sentido 
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da Escola não depende apenas da vontade política dos trabalhadores ou dos educadores, 

especificamente; exige essa vontade, mas depende de mediações político-ideológicas que 

se desenvolvem no interior da própria Escola, dado que ali já está, tacitamente, 

determinado o “conhecimento fundamental” – que é o que se desenvolve no modo 

“normal” de ser da Escola. E, como já visto, o modo “normal” de ser da Escola é 

“escolástico”, embora os seus determinantes e os objetivos que atinge ou busca atingir 

não o sejam, isto é, a Escola não é determinada por si mesma, mas, pelas e nas conexões 

concretas com o mundo econômico, e o que ela realiza incide sobre este. Tais conexões 

apresentam um alto nível de complexidade, porque não se trata “apenas” dos interesses 

dessas duas classes sociais fundamentais, mas também da classe média. Esta que, cada 

vez mais, tem importância política e econômica na realidade estadual, na medida em que, 

contraditoriamente, conecta-se com as classes sociais fundamentais conforme seus 

interesses imediatos e egoísticos, nublando as fronteiras entre essas classes e os seus 

interesses estratégicos e históricos para, ao fim, afirmar o processo capitalista. 

Além de “nublar” as fronteiras entre as classes sociais fundamentais, a classe 

média, especialmente a fração que ocupa cargos ou funções de destaque nas empresas 

privadas, desempenha uma função educativa negativa para a autonomização das massas 

trabalhadoras, ao se afigurar como a materialização de uma ilimitada possibilidade de 

mobilidade social dessas massas por seus indivíduos particulares. Apresentando-se como 

exemplo positivo do que o capitalismo facultaria às massas em geral, e movida pelo 

egoísmo de ascender socialmente, essa fração da classe média, no mesmo movimento em 

que assimila e expressa a visão de mundo e o discurso da classe dominante (notadamente 

o da “meritocracia”, para “justificar” e enaltecer a própria ascensão), tenta se afastar de 

tudo o que possa vincula-la aos trabalhadores mais simples. Um movimento contrário só 

ocorre quando, na crise, suas condições de vida são rebaixadas, notadamente pela perda 

do emprego ou do cargo e redução dos ganhos; nesses momentos ou situações, pode se 

aproximar dos movimentos e lutas dos trabalhadores, etc., o que não significa que 

assimilará ou que se integrará automática e definitivamente a esses movimentos e lutas 

em seu sentido de confronto ao status quo231.  

                                                 
231 É ilustrativo o comportamento de um pequeno comerciante de veículos usados e de peças em 

uma das “cidades do Agronegócio” do Nortão. Em conversa com amigos, “regada” com a cerveja do fim 

de semana, expressava seu conhecimento sobre as qualidades e defeitos de várias marcas de veículos nos 

“ralis” de que participava na região, destacando as qualidades e performance do seu próprio carro 

“customizado”. O assunto da conversa, na realidade, servia para destacar as próprias capacidades de 

consumo atingidas graças ao desmedido esforço individual, à capacidade de “fazer negócios” e de “ganhar 

dinheiro”, desqualificando a todo momento os trabalhadores mais simples, notadamente os “sem terra”, os 
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O que se evidencia, então, é que o conteúdo fundamental da educação necessária 

às massas trabalhadoras não se afigura como “conteúdo”, este entendido como um 

conjunto de informações sobre a sociedade, processos produtivos, técnicas de trabalho 

ou, ainda, sobre determinadas habilidades para trabalhar, as quais lhes confeririam a 

competência para “fazer”. Na realidade, conforme vimos anteriormente, esse é o interesse 

e o objetivo que a classe proprietária tem para a educação dos trabalhadores; de tal forma, 

que já o realizam não através da Escola Pública (posto que não a controlam 

integralmente), mas, através das suas agências de treinamentos diversos, em que se 

destacam o SENAR e as próprias indústrias da maquinaria empregada na produção. 

Conforme se verifica no depoimento do Empresário “J”, o perfil do trabalhador 

que opera as máquinas não guarda qualquer relação com a Escola Pública: 

  

[...] então, muitas vezes ali, ele foi adotado por essas famílias, ficou ali, 

aprendeu a trabalhar; aí existia uma escola ali próximo, ele acabou indo, 

mas como segundo plano, ele estava ali, dentro da fazenda, 

sobrevivendo. Aí, no cenário de hoje esses caras já viraram operadores; 

agora, se for puxar o grau de escolaridade da maioria desses 

profissionais, hoje, que são bons, a maioria não tem nem o segundo 

grau. 

 

Do que o empresário informa, depreende-se que as habilidades exigidas pelas 

fazendas do Agronegócio são praticamente impossíveis de serem desenvolvidas pela 

Escola Pública; não por falta de capacidade do seu corpo docente para tal, mas, porque 

exigiria reduzi-la a menos do que os educadores mais enredados na lógica do mercado já 

entenderam ser a negação quase absoluta da Educação. Esse nível de empobrecimento da 

Escola está indicado na fala do Empresário J, quando afirma: 

 

O que que eu estou querendo dizer: se investiu muito em máquina, 

aumentou, se tinha uma colheitadeira que colhia 1.000 sacas de soja lá 

atrás, hoje colhe 3.000 [...] então, com o advento dessa série de 

investimentos nas máquinas, aumentou o trabalho dessas empresas 

nesses treinamentos; então, aquele que já tinha o básico ele foi 

bombardeado de treinamentos, por circunstância do crescimento. 

Então, o cara opera, você pega uma máquina dessas modernas hoje, os 

comandos ali, uma grande parte comandos em inglês, tudo eletrônico, 

                                                 
participantes dos programas sociais dos Governos (especialmente os do Bolsa Família); tudo no sentido de 

se dissociar dos assalariados mais simples e de se situar em uma posição socioeconômica superior. O 

interessante é que, mesmo um assalariado de uma concessionária de máquinas agrícolas assim também se 

posicionava; diferenciando-se ou buscando se diferenciar daqueles, pelo fato de que, além do salário, 

recebia comissões pelas vendas e assistência que fazia às fazendas da região – tinha-se a impressão de que 

ele era o proprietário da concessionária.  
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o cara não sabe o que está ali [escrito], mas ele sabe operar [...] então, 

eles foram adestrados naquilo ali. 

  

O depoimento é preciso no sentido de indicar o tipo de escola e de conteúdo para 

atender a demanda das fazendas. Diz ele: 

 

O que a gente poderia dizer de educacional [...] vamos pegar um de 

âmbito internacional, a Escola da Jacto em Pompéia, em São Paulo, 

como referência. O que acontece com a Escola da Jacto? Lá tem os 

equipamentos de ponta, que o nosso mercado tem hoje, esses 

operadores hoje são munidos de treinamento da Jacto lá na escola 

técnica deles, os estudantes aprendem. Agora, vamos fazer um 

comparativo [...] os Centros Tecnológicos, hoje, pegar como referência 

uma universidade, hoje, que tem aula prática na parte mecânica, vai ver 

o equipamento que ela tem lá dentro: um trator, algum equipamento que 

ela tem lá dentro, hoje, é peça de museu para esses agricultores que nós 

estamos falando. É um treinamento, é um sistema de educação – ele é 

favorável ou desfavorável? 

 

Parece não haver dúvida quanto à utilidade ou necessidade dos cursos ou 

treinamentos vinculados ao que exige o proprietário, daí que as empresas representantes 

das fabricantes da maquinaria ofertam “muitos cursos, muito treinamento”, 

constantemente, conforme o Empresário “J”: 

 

[As empresas] fazem muitos cursos rápidos. Vai lá fazer a 

demonstração na entrega de um trator, pega lá um operador que trabalha 

com aquilo ali, treina o cara, ele fica apto para aquilo ali. Então, 

normalmente, quando uma fazenda vai contratar um operador, ela vai 

buscar a referência: você trabalhou com qual máquina, você trabalha 

com [...], trabalha com trator de quantos CV, trabalha com colheitadeira 

com plataforma de tantos pés? Então você tem um norte do que o cara 

[o operador] faz.  

 

Face a essa necessidade prática, operacional, imediata, a Escola Pública 

“aparece” desnecessária, enquanto capacidade formadora de mão de obra para o mercado; 

ao tempo em que os cursos oferecidos pelas empresas concessionárias das fabricantes de 

máquinas elevam-se como o que é necessário e útil – isto, para o empresariado e para 

parcelas significativas dos trabalhadores, especialmente para os desempregados, em seu 

desespero para ganhar a sobrevivência. Com efeito, os cursos ofertados “gratuitamente” 

pelas entidades patronais, através do SENAR, fazem afigurar benfazeja, útil e necessária 

a ação “filantrópica” e “progressista” do empresariado do Agronegócio; especialmente 
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face ao governo e suas escolas, esse empresariado fica “elevado” socialmente por esse 

protagonismo político. 

Nesse sentido, é ilustrativo o caso de “G-J” entrevistado sobre suas atividades 

nos garimpos do Nortão (Capítulo II). Depois de abandonar o garimpo definitivamente, 

conforme declarou, passou a trabalhar como mecânico no reparo e conserto de máquinas 

agrícolas. Tornou-se um excelente profissional nessa área, sendo requisitado tanto pelas 

fazendas, quanto pelas empresas concessionárias ou revendedoras de máquinas e 

equipamentos. “G-J” não concluiu sequer o Ensino Fundamental, não sabe se expressar 

nem entende nada em inglês, mas memoriza as palavras que denominam as peças, 

engrenagens e movimentos das sofisticadas máquinas que conserta e, assim, desempenha 

suas atividades com uma qualidade que a própria condição de classe média atesta. Que 

Escola de Ensino Fundamental ou Médio e por quais métodos e currículos poderia lhe 

“ofertar” esse conhecimento técnico e essa prática?; a sua visão de mundo é a do 

Agronegócio, não está no seu horizonte intelectual a percepção crítica do que este 

processo econômico (enquanto a materialização do capitalismo dependente) significa 

para os trabalhadores e para a região em que vive. 

Tem-se, então, que o desafio da Escola Pública Básica, se não se trata de 

“habilitar” praticamente os trabalhadores porque, além de ser impossível (ao menos no 

nível prático indicado pelo depoimento acima), também não será qualquer “conteúdo” 

que irá “intelectualiza-los” no sentido da compreensão concreta do mundo e de si mesmo 

e, assim, qualifica-los como sujeitos ativos e conscientes no sentido de uma nova práxis. 

O que emerge como necessário, fundamental ou determinante para o processo 

educacional-escolar das massas trabalhadoras no sentido da sua autonomização na 

realidade dada, é conhecer concretamente as concepções de mundo fundamentais da 

humanidade – porque, são essas concepções que se vê manifestas:  

 

1) na própria linguagem, que é um conjunto de noções e conceitos 

determinados e não, simplesmente de palavras gramaticalmente vazias 

de conteúdo; 2) no senso comum e no bom senso; 3) na religião popular 

e, consequentemente, em todo o sistema de crenças, superstições, 

opiniões, modos de ver e de agir que se manifestam naquilo que 

geralmente se conhece por “folclore”. (GRAMSCI, 2013, p. 93) 

 

Ganha centralidade, então, a “principal pergunta da filosofia” indicada por 

Gramsci (2013, p. 411): “O que é o homem?”, como problema-referencial não apenas 

para orientar os estágios mais avançados do processo educacional-escolar das massas; 
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mas, como o elemento teórico-metodológico fundante de todo o edifício intelectual-moral 

que se pretende desenvolver através do processo da Escola Pública. Isto porque, conforme 

Gramsci (Idem, p., 412), a pergunta  

 

[...] nasce do fato de termos refletido sobre nós mesmos e sobre os 

outros; e de querermos saber, em relação com o que vimos e refletimos, 

aquilo que somos, aquilo que podemos vir a ser, se realmente e dentro 

de que limites somos “criadores de nós mesmos”, da nossa vida, do 

nosso destino. E nós queremos saber isto “hoje”, nas condições de hoje, 

da vida “de hoje”, e não de uma vida qualquer e de um homem qualquer.  

 

Daí a necessidade de o processo do ensino e da aprendizagem tratar, desde o seu 

início, da história do pensamento humano – que, na realidade, é a história da produção da 

própria humanidade, por si mesma, material e espiritualmente – não na forma de uma 

disciplina ou “conteúdo” isolado, mas como princípio teórico-metodológico, que 

possibilite às massas compreenderem e superarem a própria concepção fragmentada do 

mundo e de si mesmas. Não que os processos educacionais em vigor não tratem disso, 

porque tratam; mas porque o fazem, buscando convergir sempre para a limitação do que 

exige a preservação do processo do capital. O que se exige é que a história do pensamento 

humano seja trabalhada de forma a evidenciar, concretamente, a sua “evolução” como o 

desenvolvimento material-espiritual da humanidade, inclusive por suas contradições. 

Segue-se, portanto, uma orientação teórico-metodológica fundada na Filosofia da Práxis, 

mas, não por um “ideologismo” ou “partidarização” da Escola, etc., e sim porque a 

autonomização das massas exige elevar o seu pensamento, a sua visão do mundo, ao que 

de superior a própria humanidade produziu; pois, conforme Gramsci (2013, p. 202-203): 

 

Até a filosofia clássica alemã, a filosofia foi concebida como atividade 

receptiva ou, no máximo, ordenadora [...] como conhecimento de um 

mecanismo que funcionaria objetivamente fora do homem. A filosofia 

clássica alemã introduziu o conceito de “criatividade” do pensamento, 

mas num sentido idealista e especulativo. Ao que parece, somente a 

filosofia da práxis realizou um passo à frente no pensamento, com base 

na filosofia clássica alemã, evitando qualquer tendência para o 

solipsismo, historicizando o pensamento na medida em que o assume 

como concepção do mundo, como “bom-senso” difuso no grande 

número (e esta difusão não seria concebível sem a racionalidade ou 

historicidade) e difuso de tal maneira que se converte em norma ativa 

de conduta. Deve-se entender criador, portanto, no sentido “relativo”: 

no sentido de pensamento que modifica a maneira de sentir do maior 

número e, em consequência, da própria realidade, que não pode ser 

pensada sem a presença deste “maior número”. Criador, também no 

sentido em que ensina como não existe uma “realidade” em si mesma, 



334 

 

em si e para si, mas em relação histórica com os homens que a 

modificam, etc. 

 

Ou seja, o que está colocado como desafio para a Escola Pública, enquanto 

Escola das Massas Trabalhadoras, é que se desenvolva como instrumento da elevação 

intelectual dessas massas. Esta elevação, entendida como a “aquisição” do conhecimento 

que lhes permita compreender concretamente a própria condição material em que vive e, 

imanente a esta, a visão do mundo que expressa como modo de vida. No sentido indicado 

por Gramsci, que a Escola Pública, por seu processo político-pedagógico, seja espaço-

instrumento do protagonismo da elaboração-difusão de um “movimento filosófico” cuja 

consequência política seja elevar as massas da visão desagregada, fragmentada, do 

mundo, dos seus problemas econômico-sociais, para uma concepção crítico-histórica, 

concreta, do mundo – a partir da história do próprio processo de evolução do pensamento 

humano232.  

Com esta definição sobre o conteúdo fundamental, a sua finalidade também não 

se afigura como suposta neutralidade do conhecimento ou das ciências, à moda do 

discurso liberal. Trata-se de uma finalidade cujo interesse se refere à humanidade em seu 

desenvolvimento livre e em aberto; portanto, em confronto às limitações impostas pelo 

processo do capital. Na realidade, a vivência sob as limitações burguesas exige das massas 

trabalhadoras outro ser, que não é burguês, mas, acima de tudo, o homem humanizando-

se livremente, ou seja, o homem “praticando” a própria liberdade.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
232 Nesse sentido ver Gramsci (2013, p. 96-114). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aprovação para o Doutorado na UFF – Universidade Federal Fluminense 

rendeu-me sinceros cumprimentos e elogios de diversas pessoas de diferentes níveis 

culturais, em Mato Grosso e no Rio. Percebi naquelas manifestações afáveis uma 

especificidade em comum, curiosa: davam ao fato em si, o ingresso no doutoramento, um 

caráter absolutamente individual, de conquista ou vitória pessoal, cujo sentido ou 

finalidade se referia ao meu interesse particular. Senão por alguns amigos e amigas da 

academia, não me recordo de alguém ter tratado a minha disposição para a pós-graduação 

– menos ainda, os possíveis resultados que o estudo viesse a produzir – como elemento 

de um projeto social maior, ou que pudesse contribuir para o desenvolvimento do nosso 

País. Manifestava-se assim, a visão de mundo hegemônica sobre a Educação em geral e 

a pós-graduação, stricto senso, em específico. Referindo-se sempre à ascensão 

socioeconômica do indivíduo particular, a visão de mundo dominante sequer quer deixar 

perceber que, sendo os custos do curso suportados pela sociedade através do Fundo 

Público, dever-se-ia exigir uma finalidade superior, social, nacional. 

Assim, antes mesmo de dar início aos estudos, à pesquisa, emergiu e se impôs 

um desafio incômodo: tentar demonstrar a pós-graduação em geral, e o Doutorado em 

particular, sob outra concepção, necessariamente não egoística e privatista, superior 

àquele reducionismo tão ao gosto e necessário ao status quo, em seu movimento 

conservador. 

É evidente que este não foi um estudo desinteressado, mas a sua razão de ser está 

vinculada ao que entendo como imprescindível às lutas emancipatórias dos que vivem do 

próprio trabalho, e não a um interesse individual privatista; daí buscar desvelar elementos, 

fatos, processos e dinâmicas da abrangente e intricada realidade em que vivemos, no 

sentido de melhor entendê-la, para melhor, mais rápida e radicalmente transformá-la. De 

fato, a realização da pesquisa revelou, de início, que a educação das massas trabalhadoras, 

assim como o Agronegócio, são mais que temas: constituem, por si mesmos, temáticas 

que envolvem elementos de naturezas distintas, mas que só podem ser entendidos na 

mesma totalidade em que se desenvolvem. Essa totalidade, por sua abrangência e 

complexidades, transborda os limites do que é estadual e nacional, o que exige bem mais 

que o específico espaço-tempo do Doutorado para “seguir” sendo deslindada. Com efeito, 

face a essas temáticas, o que aqui se conclui, antes de ser tomado como um estudo 

“acabado”, finalizado, deve ser tratado como uma plataforma político-pedagógica cujos 

resultados alcançados, na forma de concepções pedagógicas e das políticas que as 
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seguem, também buscam indicar a necessidade da sua continuidade, mediante diversas 

investigações específicas, conforme requer a práxis que a construção da hegemonia dos 

trabalhadores exige. 

Ao se apostar na história, é necessário levantar o que ela nos ensina sobre o 

processo econômico-social mato-grossense em todo o seu desenvolvimento, no sentido 

de se verificar a natureza desse desenvolvimento em relação às massas trabalhadoras. Daí 

a insistência, ao longo deste trabalho, sobre a necessidade de se conceber o pensamento 

e o modo corrente de ser das massas trabalhadoras não como uma naturalidade, mas como 

um fato histórico, contraditório e, assim, prenhe de novas possibilidades de reconstrução. 

Nessa perspectiva, por suas necessidades e interesses concretos, históricos, esse modo de 

pensar e agir das massas expressa também a negação da realidade que as oprime, 

consequentemente, a urdidura já de um novo modo de pensar/agir.  

Do que depreendi das aulas do Professor Giovanni Semeraro, das Professoras 

Sônia Rummert e Cláudia Alves, além das de José Rodrigues, daquilo que apreendi da 

filosofia política gramsciana, e do que tenho percebido nestes anos todos de militância na 

realidade mato-grossense, percebo que a visão de mundo majoritária das massas se 

desenvolve como a materialização do hegemonismo; isto a que concebi como o modo de 

a fração burguesa hegemônica dominar e governar a sociedade em geral, fazendo o seu 

pensamento e o seu interesse se entranharem nas mentes e nos corações das massas como 

se fossem da autoria e da vontade dessas massas. Repeti por diversas vezes que esse 

hegemonismo caracteriza-se pela tentativa intransigente de degenerar tudo o que se refere 

à autonomização das massas, notadamente o pensamento próprio, a visão de mundo que 

emerge das suas lutas, dos seus movimentos e das suas organizações autônomas, 

revolucionárias; que o hegemonismo é a negação do desenvolvimento livre e em aberto 

da humanidade, por conseguinte, é a tentativa da limitação desse desenvolvimento ao que 

exige o egoísmo capitalista e, assim, a negação da democracia que não se limita ao 

sufrágio universal. Daí conceber a “construção da hegemonia” (ou a “construção 

hegemônica”) da classe trabalhadora como a obra político-pedagógica superior dos 

educadores, antítese, negação-superação da base material que fundamenta o 

hegemonismo. 

Nesta perspectiva, concluí que tratar da realidade educacional das massas 

trabalhadoras em Mato Grosso, das teorias pedagógicas e dos procedimentos didáticos 

dos professores no desenvolvimento da Escola Pública, sem observar a conexão orgânica 

destes com a economia ou com o fato econômico fundamental, tal como se procede 
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comumente em nossas escolas e na formação de pedagogos e demais educadores na 

academia, significa negar a educação como elemento concreto, imanente, inexorável do 

processo econômico – é Pedagogismo. Uma conclusão que vi tratada na importante obra 

de Rossi (1978), a que tive acesso depois. Assim, concebi o Pedagogismo como as 

concepções e os procedimentos político-pedagógicos com que o hegemonismo tenta 

governar e desenvolver a Escola Pública em negação aos trabalhadores em geral, 

inclusive os educadores dessa escola. O Pedagogismo é a tentativa recorrente do 

hegemonismo realizar na Escola Pública a “não educação” das massas trabalhadoras, a 

alienação de educadores e alunos mediante a vinculação da finalidade da sua educação ao 

que exige o mercado. Assim, no mesmo tempo em que busca convencer a sociedade para 

a concepção reduzida e limitada do processo educacional-escolar das massas aos limites 

do que requer a valorização, defende que somente pelo que essa educação conseguir 

“qualificar” para o mercado, é que se dará a “emancipação”, a “liberdade”, dos 

trabalhadores.  

Tais conclusões iniciais, decorreram da constatação de que o fato econômico 

fundamental, não obstante toda a propaganda do Agronegócio sobre os “seus” 

desmedidos protagonismos na realidade mato-grossense, segue sendo o Trabalho – isto 

é, a atividade teórica e prática que produz as condições materiais e espirituais que 

“sustentam” e “espiritualizam” o homem. Dada a supremacia do Agronegócio, 

evidenciou-se que a dinâmica fundamental do processo econômico e social estadual, 

segue determinada pelo capital em seu sentido autotélico; entretanto, pelas contradições 

desse processo, evidencia-se mais claramente que este traz consigo, inexorável, de sua 

composição orgânica, a própria negação. Esta, que se desenvolve de forma viva, nova, 

vibrante, terna e trágica, na forma dos confrontos ou lutas dos trabalhadores contra as 

perversidades do movimento conservador da velha ordem. Na perspectiva dos 

trabalhadores, constata-se que o fato pedagógico mais importante, aquele que deve 

orientar o sentido dos seus processos educacionais-escolares desenvolvidos na Escola 

Pública, decorre precisamente desses seus movimentos e organizações autônomas. 

Dentre as compreensões a que o estudo me levou, a fundamental (porque dela 

decorrem as análises e interpretações da realidade educacional das massas no Estado) é a 

que se refere à “especificidade capitalista” do processo econômico dominado e governado 

pelo Agronegócio. Inicialmente, busquei essa especificidade nos limites da economia 

mato-grossense, no sentido de encontrar possíveis determinações singulares, estaduais, 

que explicassem por que a educação das massas se desenvolvia marcada por todos os 
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problemas que resultavam na “qualidade ruim”, com que a crítica generalizada a 

caracterizava. Se tinha a compreensão do capitalismo como totalidade, desenvolvendo-se 

e impactando a realidade mundial, faltava-me a compreensão sobre a sua especificidade 

latino-americana; ou seja, faltava compreender a especificidade do capitalismo 

dependente, periférico, o qual, entretanto, é parte substancial do capitalismo que se 

desenvolve no centro. No estudo, ainda que breve, sobre a Teoria da Dependência, a partir 

de Florestan Fernandes (2009), Vânia Bambirra (2013) e Theotônio dos Santos (2015), 

notadamente destes, é que percebi a quase impossibilidade de se entender a natureza do 

Agronegócio sem esse referencial teórico-metodológico. Por conseguinte, chego à 

conclusão de que o estudo sobre os processos educacionais escolares oficiais (e mesmo o 

processo educacional de massa desenvolvido especialmente pelos meios de comunicação 

mais abrangentes, como a televisão, o rádio, etc.) sem observar a natureza do capitalismo 

dependente deslindado pela Teoria Marxista da Dependência, tende para o Pedagogismo 

e, assim, para constituir o cipoal de elementos com que se desenvolve o hegemonismo233. 

Então, o fato econômico fundamental sob as determinações das especificidades 

do capitalismo dependente (e não como uma generalidade capitalista) por seus aspectos 

pedagógicos, manifestou-se tendencialmente no sentido da confirmação da dependência 

como a forma do nosso desenvolvimento. Noutros termos, percebi que o trabalho, 

enquanto processo unitário de autoelaboração humana, configurava-se político-

pedagogicamente no sentido do que defendia FHC, segundo a crítica de Theotônio dos 

Santos234. O que se afigura, então, seguindo as indicações de Gramsci (2001) e da Teoria 

                                                 
233 Neste sentido, por oportuno, é importante destacar a singular e seminal obra de Semeraro 

(2009), ainda quase que desconhecida da maioria dos educadores da Escola Pública. 
234 Desde 1973, Fernando Henrique começa a romper com as correntes da Teoria da Dependência 

que procuravam caracterizar a dependência como um limite para o desenvolvimento integral, capaz de 

corresponder às necessidades da população, para demonstrar que era possível o desenvolvimento 

dependente. [...] na dependência há um desenvolvimento, mas ele é extremamente concentrador e 

excludente, que não resolve os problemas da população, pois cria mecanismos de exclusão extremamente 

violentos, que inspira fórmulas fascistas. [...] na década de 70 o imperialismo americano entrou em choque 

com os regimes militares que ele mesmo criou na década de 60, pois esses regimes estavam inspirando 

propostas nacionalistas de direita que não interessavam para a expansão do sistema mundial, representavam 

um problema para a globalização.  

Nesse sentido, a análise de Fernando Henrique parecia correta. Acontece que o que se chamava 

de democratização nesse processo é uma coisa muito limitada. O que se tentou criar realmente foram 

regimes muito controlados. Fernando Henrique não viu que não há democracia sem soberania nacional, 

sem que o Estado tenha meios para decidir sobre a própria vida nacional. Desde 79, em artigo contra Ruy 

Mauro Marini (cientista social), cuja resposta não foi divulgada pela imprensa brasileira, Fernando 

Henrique já tinha manifestado uma tendência pró manutenção da dependência. A resposta de Marini dizia: 

"Fernando Henrique Cardoso ou Porque eu amo a minha burguesia". O texto mostrava que Fernando 

Henrique estava reivindicando uma condição subordinada das burguesias latino-americanas e do Estado 

como uma fórmula de convivência com a economia mundial. [...]Ele conseguiu, segundo declarou, "trancar 

uma porta da juventude brasileira para os pensamentos radicais". Conseguiu impedir realmente que as 
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Marxista da Dependência, é que um projeto de processo educacional-escolar, com vistas 

à autonomização das massas trabalhadoras, só pode ser concebido e desenvolvido em 

confronto radical ao tipo de desenvolvimento em curso, isto é, ao subdesenvolvimento; 

por conseguinte, em confronto à fração burguesa dominante, que tem o seu ser e a sua 

condição de dominante fundados na dependência ao que requer o “centro” do capitalismo 

mundial.  

Face à compreensão de que a fração dominante da burguesia nacional para seguir 

sendo hegemônica precisa preservar e desenvolver a dependência, o que lhe impede de 

aceitar, sequer, um “liberalismo democrático” à moda do que defendia Anísio Teixeira, a 

superação da dependência e do seu produto econômico social, o subdesenvolvimento, só 

pode ser efetivada por um novo projeto societário; o qual, na perspectiva da autonomia 

das massas trabalhadoras, necessariamente deverá se assentar em bases não capitalistas. 

A radicalidade imanente a esse projeto societário tem o condão de unificar toda 

a burguesia no sentido da sua negação/destruição; de forma a se evidenciar que, na luta 

para a sua autonomização e, consequentemente, para a autonomização do País, a classe 

trabalhadora só pode contar com os seus próprios esforços, suas organizações e 

movimentos. Evidenciam-se, assim, a complexidade e as dificuldades para a 

construção/efetivação desse novo projeto de povo e de País. 

Durante este trabalho, uma das grandes questões que esteve colocada referia-se 

à causa da “crise de qualidade” que marca o desenvolvimento da Escola Pública e, assim, 

a educação das massas trabalhadoras. Noutros termos, se a razão de a educação escolar 

das massas trabalhadoras na Escola Pública desenvolver-se marcada pela “eterna crise de 

qualidade”, devia-se ao fato de que essa crise, expressava a não realização da qualidade 

exigida pelo Agronegócio para a educação das massas trabalhadoras; ou se, ao contrário, 

essa “crise” expressava precisamente a qualidade e a força do protagonismo dos 

educadores que, por suas lutas e movimentos, impediam o rebaixamento da Escola 

Pública ao que exigia o Agronegócio. Cheguei à conclusão de que a crise expressa uma 

espécie de síntese-impasse decorrente desses dois movimentos contraditórios; os quais, 

expressando os interesses das classes sociais fundamentais, impactam o processo político-

pedagógico da Escola Pública, mas, sem conseguirem individualmente determiná-lo em 

                                                 
outras correntes fossem estudadas. Suas posições conduziam à sua postura atual, que é uma posição de 

conciliação com os setores mais conservadores e com a situação de dependência, sem nenhuma pretensão 

de transformação social profunda, sem nenhuma reforma estrutural. Entrevista com Theotônio dos Santos. 

Disponível em: www.monitormercantil.com.br. Acesso em 17/04/2017. 



340 

 

sua totalidade. Com efeito, o grande desafio que se impõe aos educadores, no sentido de 

enfrentar essa disputa, é desenvolver uma competência político-pedagógica de classe, que 

a nova práxis exige e materializa.   

Pelo discurso empresarial, a sociedade tem sido levada a crer que a “falta de 

qualidade”, a “desorganização” etc., que caracterizariam a Escola Pública, dever-se-ia ao 

fato de ser pública, isto é, de não ser gerida ou governada e nem expressar o interesse da 

“iniciativa privada”. Não foi essa a constatação a que cheguei. Ao levantar as 

características fundamentais do Agronegócio na história, buscando perceber em seu 

processo a sua natureza, a lógica que o orienta e sua finalidade, constata-se que o que 

caracteriza negativamente a Escola Pública, na perspectiva autonomizadora das massas 

trabalhadoras, é determinado precisamente pelas imposições hegemonistas da chamada 

“iniciativa privada”, ou seja, do Agronegócio. Também, que tais imposições 

materializam-se pela ação governamental, na forma das suas diversas políticas.  

Quando o empresário afirma que nunca houve uma política da classe empresarial 

exigindo dos governos uma escola diferente da que temos, pode parecer apenas um 

“desleixo” ou “descuido” com algo tão importante; podendo nos levar a entender que a 

atividade econômica é o que é próprio do empresário, assim como a Educação é de 

responsabilidade específica do governo, etc. Mas, o que ficou evidenciado na realidade 

estudada, inclusive pelo que o empresário defende sobre o conhecimento que as massas 

trabalhadoras devem dominar para atender às demandas da economia, nada tem a ver com 

desleixo, descuido ou despreocupação do empresário com a educação das massas e menos 

ainda com o desenvolvimento do conhecimento.  

Na verdade, constatou-se que o processo econômico do Agronegócio não carece 

de uma massa trabalhadora educada ou com suas capacidades intelectuais elevadas para 

além do que exige a mera operacionalização das máquinas e equipamentos consumidos 

no processo de produção. Na medida em que o desenvolvimento tecnológico faz 

simplificar cada vez mais as atividades necessárias para a animação destes equipamentos 

e máquinas, exige-se dos trabalhadores apenas capacidades mecânico-operacionais 

simples. Assim sendo, a massa educada ou com a sua intelectualidade desenvolvida para 

além da leitura e da escrita mecânicas, demandaria ou demandará do processo produtivo 

um protagonismo de novo tipo, superior à mera operacionalização mecânica de máquinas 

e equipamentos. Ou seja, além de exigir a continuidade/ampliação do seu processo 

educacional-escolar para além da Escola ou Educação Básica, essas massas imporiam ao 
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processo produtivo uma presença ativo-subjetivadora que desnaturaria o Agronegócio 

como materialização do capitalismo dependente.  

Orientado ou determinado pela dependência, e satisfeito ou limitado ao 

subdesenvolvimento, o que o Agronegócio faria ou fará com uma massa educada para 

além do treinamento, se lhe é desnecessária produtivamente? 

Ao se constatar que o processo econômico hegemonizado pelo Agronegócio 

carece cada vez mais do conhecimento materializado na sofisticada tecnologia que 

emprega, mas não carece de uma massa de trabalhadores altamente educada, com 

capacidades laborais para desenvolver atividades complexas, senão para operar em níveis 

práticos cada vez mais simplificados, conclui-se que a Escola Pública, na perspectiva que 

os educadores lutam para qualifica-la, impõe-se como um problema para o Agronegócio. 

Daí que, não podendo simplesmente eliminá-la, a classe proprietária, mediante os 

governos que lhe servem, impõe a “inanição” estrutural e a asfixia político-pedagógica à 

Escola pública e ao seu processo educacional, para que não se desenvolvam para além do 

elementar e, ainda assim, precariamente. Chega-se, então, à conclusão de que a lógica da 

dependência é incompatível com a elevação intelectual e moral das massas trabalhadoras, 

no sentido indicado por Gramsci235.  

Constata-se também que o Agronegócio, por sua natureza capitalista-

dependente, como a materialização da dependência e do subdesenvolvimento, não pode 

ter no seu horizonte um projeto autonomizador para o País e para a sua gente, 

notadamente para as massas trabalhadoras. De fato, o Agronegócio não vê as massas com 

qualquer outra potencialidade, senão, a de ser instrumento passivo do desenvolvimento 

econômico-social que o confirma e preserva. 

Tem-se então, que a realidade educacional-escolar das massas, que está dada na 

Escola Pública, por seus aspectos negativos, não é uma anomalia ou uma negação do 

projeto de desenvolvimento do Agronegócio; significa, isto sim, em muito, a efetivação 

do seu projeto educacional para essas massas. Tal como o capitalismo dependente, que 

não significa uma anomalia ou negação do processo capitalista do “centro” ou do 

                                                 
235 Gramsci (1981, p. 139): Se a relação entre intelectuais e povo-nação, entre dirigentes e 

dirigidos, entre governantes e governados, se estabelece graças a uma adesão orgânica, na qual o 

sentimento-paixão torna-se compreensão e, desta forma, saber (não de uma maneira mecânica, mas 

vivencialmente), só então a relação é de representação, ocorrendo a troca de elementos individuais entre 

governantes e governados, entre dirigentes e dirigidos, isto é, realiza-se a vida do conjunto, a única que é 

força social; cria-se o “bloco histórico”. 



342 

 

“primeiro mundo”, a deseducação ou o “embrutecimento” 236 das massas trabalhadoras 

significa a afirmação econômico-social do Agronegócio, isto é, a materialização 

confirmadora do capitalismo dependente aqui, na periferia do mundo capitalista.  

As exigências dessas massas, submetidas a essa forma e nível de 

embrutecimento intelectual e moral, ficam cada vez mais reduzidas ao mínimo necessário 

à sobrevivência; com efeito, esse rebaixamento da qualidade de vida dos trabalhadores237 

impacta cada vez menos no custo da produção, aumentando assim, as taxas de valorização 

do capital. Observe-se, ainda, que esse “esvaziamento” intelectual das massas dá-se pelo 

convencimento de que o conhecimento que lhes é necessário (mais que isto, que lhes é 

fundamental, porque lhes facilitaria acessar os postos de trabalho) é aquele que se 

desenvolve rapidamente, mediante treinamentos práticos, instrumentais, realizados 

conforme o comentado aqui. 

Dado o sentido político-pedagógico indicado pela luta dos educadores para a 

Escola Pública, apontando para a perspectiva da Educação Integral em confronto ao 

reducionismo fragmentador que o simples treinamento representa, o Agronegócio se 

fecha em seu egoísmo e, assim (sem prejuízo de outras políticas que concebe e empreende 

contrariamente à qualificação da educação das massas trabalhadoras), sequer reivindica 

do Estado/Governos condições infraestruturais melhores que as existentes para essa 

Escola. Esta é uma constatação que desconstrói o discurso ideológico do Agronegócio, 

porque revela o nível do seu egoísmo face às necessidades educacionais das massas 

trabalhadoras; especialmente quando, sem pejo, promove o caos político-pedagógico e a 

“inanição” infraestrutural da Escola Pública, para fazê-la parecer incompetente e, assim, 

socialmente desnecessária.  

Vê-se assim, que o arsenal de perversidades do capital para afirmar seus 

interesses não tem limites238; é quase impossível acreditar que, para bloquear um processo 

                                                 
236 O processo desse “embrutecimento” e suas características merecem um estudo específico, 

especialmente nestes tempos em que se desenvolve um tipo de ignorância que revestida pela facilidade de 

se achar na internet “respostas” imediatas, superficiais e fragmentadas para todas as “perguntas”, faz o 

indivíduo parecer “esclarecido”, “inteligente”, etc. Vulgarizado isto como a forma correta de se “conhecer” 

e expressar “conhecimento”, o ignorante crer saber o que nem sabe que não sabe. 
237 Esse rebaixamento só pode ser entendido concretamente, em relação ao crescimento global 

da produção das riquezas por essas massas, e apropriadas pelo empresário. Trata-se, portanto, de um 

rebaixamento relativo, porque, aparentemente indica ou se afigura como melhoria da condição de vida em 

comparação com a situação anterior; mas, visto no contexto geral da produção e aumento das riquezas, é 

cada vez menor o que cabe aos trabalhadores – daí Marx afirmar (2001, p. 111), que quanto mais riquezas 

os trabalhadores produzem sob o capitalismo, mais empobrecidos ficam. 
238 Ilustra bem esse egoísmo, a destruição de centenas de toneladas de batatas e tomates no início 

deste ano no Paraná, sob o “argumento” empresarial de que o preço de mercado não cobria os custos de 

produção; o mesmo produto, o tomate, cujo preço de mercado no ano passado foi considerado um dos 
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educacional-escolar que aponta para a autonomização das massas, as forças do status quo 

ou da supremacia econômica e política estadual não tenham qualquer dúvida ou remorso 

em minimizar, precarizar e mesmo destruir as potencialidades criadoras dessa riqueza. 

Mas, é isto o que o capitalismo dependente “exige” dos empresários do Agronegócio, 

para que a sua condição de supremacia econômica e política seja preservada. Esta 

manifestação crua do interesse e da necessidade fundamentais desse processo econômico, 

faz evidenciar a incompatibilidade entre uma massa trabalhadora educada, ou com a sua 

capacidade intelectual desenvolvida e elevada, e o processo do Agronegócio. Ou seja, 

revela também, a compreensão que a classe proprietária-governante e seus prepostos têm 

sobre o “poder” da Escola Pública para o desenvolvimento da intelectualidade das massas 

trabalhadoras, e o quanto isto pode incrementar o processo da construção da sua 

hegemonia. 

Daí a necessidade de se indicar a grandeza econômica da estrutura instalada e 

em desenvolvimento da educação das massas trabalhadoras no Estado, demonstrando as 

dimensões e abrangência da sua rede física e o montante de recursos públicos utilizados 

para o seu funcionamento anual. Sobretudo, demonstrar que essa riqueza material, 

pública, disponibilizada quase que em sua totalidade para atender as massas trabalhadoras 

em suas buscas e esforços para desenvolver a sua intelectualidade além do senso comum, 

está tendo a sua extraordinária potencialidade educativa desperdiçada ou mitigada pela 

ação nefasta do interesse conservador do status quo. Para que essa explicitação faça 

emergir fortemente o entendimento da necessidade da sua requalificação, mas não no 

sentido indicado pelo hegemonismo; pois, para este, a desqualificação atual já funciona 

para afirmar o seu interesse político-pedagógico e econômico. Portanto, requalificá-la 

numa perspectiva de classe, mas, segundo o interesse histórico das massas trabalhadoras, 

portanto, na perspectiva da sua autonomização.  

Assim sendo, a construção da nova Escola Pública, como elemento do processo 

de autonomização dos trabalhadores e do País, jamais poderá ser obra do Agronegócio; 

não por sua incompetência, mas por seu interesse autotélico e sua necessidade 

hegemonista. Pois, a competência deste está demonstrada na construção de estruturas 

educacionais públicas de boa qualidade nas “cidades do Agronegócio”, como em Lucas 

do Rio Verde; do que decorre a explicitação do seu egoístico interesse, na medida em que 

                                                 
“vilões causadores da inflação”, agora é destruído exatamente por seu preço baixo. Disponível em:  

http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2017/01/com-preco-caindo-agricultores-do-pr-jogam-batatas-e-

tomates-no-lixo.html. Acesso em: 01/03/2017.  
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tais realizações sequer são apresentadas para a sociedade estadual como “protótipos” do 

que se deveria generalizar para todo o Estado. Antes, aquelas construções têm sido usadas 

como instrumento ideológico em favor do Agronegócio e seus proprietários, isto é, para 

indicar publicamente a capacidade “progressista”, “inovadora”, etc. do empresariado do 

Agronegócio para, assim, diferenciar-se qualitativamente superior à lerdeza e 

incompetência do “poder público” etc.  

Fosse outro o objetivo, os empresários em uníssono exigiriam dos mandatários 

do Executivo e do Legislativo (em sua quase totalidade eleitos graças ao financiamento 

das suas campanhas sustentado por esses empresários), que aquela qualidade estrutural 

realizada em escala micro239, fosse disseminada para todo o Estado. Assim, o governo 

estadual sob a direção da maior expressão empresarial do Agronegócio, num período de 

quase 08 (oito) anos, não alterou substancialmente a política e a realidade educacional-

escolar das massas trabalhadoras – nem mesmo no sentido de atender à crítica do 

empresariado em relação à Escola Pública, isto é, de rebaixar a Escola Pública à mera 

agência ou instrumento de formação-treinamento de mão de obra. Este fato não é um forte 

indicativo da força e amplitude das organizações e movimentos dos trabalhadores, 

sobretudo dos educadores, no confronto aos interesses e objetivos do hegemonismo? Não 

se trata aí, da clara indicação de que, no confronto entre as classes sociais fundamentais 

no âmbito da Escola Pública, o protagonismo dos trabalhadores está sendo vencedor? 

Na realidade, a qualidade necessária ao processo produtivo nos níveis exigidos 

pelo processo capitalista dependente, nos termos e limites do subdesenvolvimento que o 

Agronegócio materializa, está cada vez mais coagulada na maquinaria e nos 

equipamentos empregados na produção, e cada vez menos na mão de obra ou no trabalho 

vivo, ainda que este siga sendo imprescindível. Ao conseguir reduzir ao máximo a 

necessidade de trabalho vivo por meio do emprego de máquinas (capital constante) na 

produção e, assim, qualificar elevando a produtividade, o empresário reduz o poder de 

reivindicação da força de trabalho simples na determinação do processo produtivo; além 

de tornar a preparação da mão de obra, para operar ou animar a maquinaria, mais simples 

e barata, prescindindo de estruturas educacional-escolares mais complexas. 

                                                 
239 Durante os Governos do Empresário Blairo Maggi (2003-2006 e 2007-2010), foram 

construídas escolas com o chamado “padrão Maggi”, com estrutura arquitetônica e equipamentos 

importantes como piscina, etc. Mas, das muitas escolas reformadas nesse mesmo período, não se tem notícia 

de que alguma teve o velho “padrão arquitetônico” alterado para a nova qualidade. Não se discute a 

importância do “pouco que foi feito”, mas, o fato de que essa “exceção” não objetivou alterar a “regra”. 

Preservou-se o “velho” para destacar qualitativamente o “novo”, vinculado ao governante de plantão, sem 

que a sua “obra” significasse a inauguração de nova realidade para a Escola Pública estadual.  
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Por outro lado, essa contradição entre maior produção de riquezas, mediante o 

emprego de mais conhecimento e tecnologias sofisticas, por um lado; e, por outro lado, 

maior empobrecimento material dos trabalhadores em relação ao aumento da produção 

de riquezas, mediante o seu empobrecimento intelectual relativamente ao 

desenvolvimento científico e tecnológico – faz evidenciar o caráter de classe do 

empobrecimento em geral dos trabalhadores. Com efeito, impõe-se às suas organização, 

lutas e movimentos maior radicalidade de classe; assim, as tentativas de subjetivação da 

“sua” Escola, isto é, da Escola Pública e do seu processo educacional, vão abandonando 

referenciais e finalidades liberais ou “democráticas”, para adotar perspectivas e objetivos 

cada vez mais anticapitalistas. 

É por perceber esse movimento de radicalização das massas, notadamente por 

seus educadores, que o hegemonismo busca afigurar socialmente a Escola Pública como 

incompetente e desnecessária em face da produção do Agronegócio. Assim, mesmo sem 

deixar de disputar a direção do processo político-pedagógico dessa Escola com os 

educadores, o hegemonismo estabelece outro patamar para essa disputa, que revela bem 

a sua intransigência na luta de classes: busca criar as condições sociais para que os 

governos, por seus mandatários, prepostos do empresariado, defendam abertamente a 

extinção da Escola Pública – alegando o seu alto “custo” de manutenção e a sua 

ineficiência em face da economia, isto é, do Agronegócio. 

Nessa direção deve ser entendida a propaganda diuturna, exaltando as 

“realizações”, eficiência, agilidade e a abrangência dos treinamentos do SENAR no 

Estado; tudo isso constitui o processo político-pedagógico de convencimento da 

sociedade sobre a necessidade da instituição de uma rede público-privada mais ágil, 

eficiente e menos dispendiosa para a formação, qualificação dos trabalhadores, à moda 

do Sistema “S”, em substituição à Escola Pública básica. Sob a administração e o controle 

direto do empresariado, transfere-se, além de toda a estrutura material e os recursos 

financeiros necessários à manutenção da Educação Pública, todo o processo educacional-

escolar das massas trabalhadoras para a administração da iniciativa privada. É nesse 

sentido, que o atual governo tenta implantar as PPP na Escola Pública. Afigura-se assim, 

a luta entre as classes sociais fundamentais pela direção e o controle da Escola Pública e 

do seu processo educacional; manifesta-se, assim, a luta de classes em face da Educação 

das massas trabalhadoras.   
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